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TÓM LƯỢC DỰ ÁN 

ES1. LỜI MỞ ĐẦU 

SPOT Terminal Services LLC (sau đây gọi là Bên nộp đơn), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của 
Enterprise Products Operating LLC (EPO), một công ty trách nhiệm hữu hạn của Texas, đang đề xuất Dự 
án cảng dầu khí (SPOT) (sau đây gọi là Dự án SPOT, cảng nước sâu SPOT [SPOT DWP] hoặc Dự án). 
Vào ngày 31 tháng 1 năm 2019, Bên nộp đơn đã nộp đơn cho Cục Hàng hải (MARAD) và Tuần duyên 
Hoa Kỳ (USCG) để xin giấy phép Liên bang theo Đạo luật cảng nước sâu (DWPA) năm 1974, đã được 
sửa đổi, để sở hữu, xây dựng và vận hành, và cuối cùng ngừng hoạt động một cảng nước sâu (DWP) để 
vận chuyển dầu thô xuất khẩu ra thị trường toàn cầu tại vùng biển Liên bang Hoa Kỳ (US) trong khoảng 
27,2 đến 30,8 hải lý ngoài khơi bờ biển của Quận Brazoria, Texas. SPOT DWP sẽ cho phép tối đa hai tàu 
chở dầu thô rất lớn (VLCC) hoặc các tàu chở dầu thô khác neo đậu tại các phao neo một điểm (SPM). 
EPO đề xuất sử dụng tài sản hiện có của các chi nhánh và tiếp cận các nguồn cung cấp dầu thô khác nhau 
từ nhiều nguồn dọc theo Bờ vịnh Texas phía bắc. Dầu sẽ được vận chuyển từ Cảng Oyster Creek được đề 
xuất thông qua Đường ống Oyster Creek đến bờ và các đường ống ngầm dưới biển và được chuyển đến 
giàn khoan ngoài khơi. Khi nộp Thông báo·nộp đơn (NOA) trong Cơ quan đăng ký liên bang (Fed. Reg.) 
vào ngày 4 tháng 3 năm 2019, MARAD đã gán cho Dự án SPOT được đề xuất Số hiệu MARAD-2019-
0011. 

Cùng nhau, MARAD và USCG là các cơ quan Liên bang dẫn đầu chịu trách nhiệm xử lý đơn đăng ký cho 
Dự án SPOT được đề xuất. Theo Mục 5(f) của DWPA (33 Bộ luật Hoa Kỳ [USC] § 1504(f)), Báo cáo tác 
động môi trường (EIS) này đã được chuẩn bị với sự hợp tác của các cơ quan và bộ phận khác của Liên 
bang để tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật chính sách môi trường quốc gia (NEPA) năm 1969. Việc tuân 
thủ như vậy hoàn thành trách nhiệm NEPA của các cơ quan và bộ phận này liên quan đến việc cấp phép 
và xem xét Dự án được đề xuất và các yêu cầu của NEPA; DWPA; Tư lệnh 5090.1 USCG; Chỉ thị 23-01 
của Bộ an ninh nội địa, Chương trình kế hoạch môi trường; Lệnh 5610.1C của Bộ giao thông vận tải Hoa 
Kỳ (DOT), “Thủ tục xem xét tác động môi trường” và Lệnh hành chính hàng hải 600-1, “Thủ tục xem xét 
tác động môi trường”. Cục bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ (USEPA) và Công binh lục quân Hoa Kỳ (USACE) 
đã chính thức đồng ý là các cơ quan hợp tác cho mục đích của EIS này và họ có thể kết hợp EIS trong các 
quy trình cho phép của mình. Ngoài ra, các cơ quan sau đây là các cơ quan hợp tác cho mục đích của EIS 
này: Bộ năng lượng Hoa Kỳ, Bộ nội vụ Hoa Kỳ, Cục quản lý năng lượng đại dương, Cục thực thi an toàn 
và môi trường, Cục cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ, Cục quản lý khí quyển và đại dương quốc gia (Dịch 
vụ thủy sản quốc gia) và Cơ quan quản lý an toàn đường ống và vật liệu nguy hiểm (PHMSA) DOT. Các 
cơ quan này đã đưa ra đánh giá và ý kiến về Dự án như một phần của quá trình NEPA. 

DWPA năm 1974, như đã được sửa đổi, xác định một hệ thống cấp phép cho quyền sở hữu, xây dựng, 
vận hành và cuối cùng là ngừng hoạt động của DWP ở các vùng nước ngoài quyền tài phán của tiểu bang. 
Ban đầu, DWPA đã thúc đẩy việc xây dựng và vận hành các DWP như một phương tiện nhập khẩu dầu 
vào Hoa Kỳ và vận chuyển dầu từ Thềm lục địa bên ngoài (OCS) an toàn và hiệu quả, đồng thời giảm 
thiểu lưu lượng tàu chở dầu và các rủi ro liên quan đến gần bờ. Hiện nay DWPA định nghĩa DWP là “bất 
kỳ cấu trúc hoặc nhóm cấu trúc cố định hoặc nổi nhân tạo nào khác ngoài tàu nằm ngoài ranh giới biển 
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của Tiểu bang và được sử dụng hoặc dự định sử dụng như một bến cảng hoặc bến tàu vận tải, lưu trữ hoặc 
xử lý dầu hay khí tự nhiên ở các bước tiếp theo để vận chuyển đến hoặc từ bất kỳ Tiểu bang nào, trừ 
trường hợp có quy định khác trong Mục 1522 của tiêu đề này và cho các mục đích sử dụng khác không 
theo mục đích của chương này, bao gồm vận chuyển dầu hoặc khí tự nhiên từ thềm lục địa bên ngoài của 
Hoa Kỳ”. Các ranh giới biển của bang đề cập đến các khu vực của Vịnh Mexico (GoM) mà các tiểu bang 
ven biển có quyền tài phán. Ranh giới của Bang Texas là khoảng 9 hải lý ngoài khơi. Như vậy, theo 
DWPA, chính phủ Liên bang quy định vị trí, quyền sở hữu, xây dựng và vận hành của các DWP bên 
ngoài 9 hải lý tính từ bờ biển Texas. Để điều chỉnh việc thay đổi thị trường và quy định việc xuất khẩu 
sản phẩm, Đạo luật tuần duyên Hoa kỳ và vận tải hàng hải năm 2012, đã sửa đổi Mục 3(9)(A) của DWPA 
để chèn các từ “hoặc từ” vào trước các từ “bất kỳ Tiểu bang nào” theo định nghĩa của DWP (33 U.S.C § 
1502 (9)(A)). Sự thay đổi này đã cấp cho MARAD quyền cấp phép xây dựng các DWP để xuất khẩu dầu 
và khí tự nhiên từ các nguồn trong nước tại Hoa Kỳ sang các thị trường toàn cầu nước ngoài. 

Theo DWPA, tất cả các DWP phải được Bộ trưởng giao thông vận tải (Bộ trưởng) cấp phép. Bộ trưởng 
đã giao quyền cho MARAD và USCG xử lý các đơn·đăng·ký do các bên tư nhân đệ trình để xây dựng, sở 
hữu và vận hành DWP (62 Fed. Reg. 48·[12 tháng 3·năm 1997], 11382). USCG giữ trách nhiệm này dưới 
Bộ an ninh nội địa. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2003, Bộ trưởng đã ủy quyền cho MARAD cấp, chuyển 
giao, sửa đổi hoặc khôi phục giấy phép xây dựng và vận hành DWP. Trách nhiệm chuẩn bị Hồ sơ quyết 
định của dự án SPOT và cấp hoặc từ chối giấy phép DWP cũng đã được giao cho MARAD. Sau đây, “Bộ 
trưởng” chỉ Cục hàng hải với tư cách là đại diện được ủy quyền của Bộ trưởng. Vào ngày 30 tháng 4 năm 
2013, MARAD đã ban hành Thông báo làm rõ chính sách liên quan đến chỉ định các tiểu bang ven biển 
liền kề để xin cấp phép cảng nước sâu, khuyến cáo công chúng rằng đơn vị dùng khi xác định tình trạng 
tiểu bang ven biển liền kề là hải lý. Theo các tiêu chí được nêu trong DWPA, Texas là tiểu bang ven biển 
liền kề duy nhất cho Dự án SPOT được đề xuất vì tiểu bang này được kết nối trực tiếp tới SPOT DWP 
bằng đường ống. Không có tiểu bang nào khác sẽ được kết nối trực tiếp với SPOT DWP hoặc nằm trong 
vòng 15 hải lý của Dự án đề xuất. Các tiểu bang khác có thể nộp đơn xin quy chế tiểu bang ven biển liền 
kề phù hợp với 33 U.S.C. § 1508(a)(1). 

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2019, MARAD đã ban hành NOA cho Dự án trong Fed. Reg., tóm tắt đơn đăng 
ký DWP của Bên nộp đơn (84 Fed Reg. 42, (4 tháng 3 năm 2019), 7413-15). Theo các thủ tục quy định 
trong DWPA, MARAD và USCG có 240 ngày kể từ ngày NOA tổ chức một hoặc nhiều phiên điều trần 
về giấy phép công cộng ở (các) tiểu bang ven biển liền kề cho một dự án. 

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, MARAD đã ban hành Thông báo·ý định (NOI), trong đó cũng bao gồm 
thông báo về cuộc họp công chúng và yêu cầu cho ý kiến về Dự án (84 Fed. Reg. 45 (7 tháng 3·năm 
2019), 8401-04). Trong thông báo này, MARAD và USCG đã nêu ý định của họ là chuẩn bị một EIS như 
một phần của đánh giá môi trường cho Dự án SPOT và tổ chức một cuộc họp góp ý công chúng công khai 
vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, tại Bang Texas, một bang ven biển liền kề và yêu cầu nhận được ý kiến 
trước thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019. 

Vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, MARAD đã ban hành Thông báo·sẵn sàng cho Dự·thảo EIS, trong đó 
cũng bao gồm thông báo về cuộc họp lấy ý kiến công chúng và yêu cầu cho ý kiến về Dự án (85 Fed. 
Reg. 26 (7 tháng 2·năm 2020), 7381–7383). Trong thông báo này, MARAD và USCG đã đưa ra Dự thảo 
EIS để công chúng xem xét và bình luận. Các cơ quan·này cũng đã nêu ý định của họ là tổ chức một cuộc 
họp lấy ý kiến công chúng vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, tại Bang Texas, một bang ven biển liền kề và 
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yêu cầu nhận được ý kiến trước ngày 23 tháng·3 năm 2020. Sau đó, MARAD và USCG đã đưa ra Thông 
báo gia hạn trong Fed. Reg. (85 Fed. Reg. 85 [1 tháng 5 năm 2020], 25507–25508) vào ngày 1 tháng 5 
năm 2020, thông báo kéo dài thời gian lấy ý kiến cộng·đồng đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 do đại dịch 
COVID-19. 

Bên nộp đơn đã nộp đơn xin cấp phép theo Mục 10 của Đạo luật sông ngòi và hải cảng và Mục 404 của 
Đạo luật nước sạch với USACE vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. USACE đã xuất bản Thông báo công 
khai cho đơn xin cấp phép vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, theo số tham chiếu SWG-2018-00751. Bên 
nộp đơn đã nộp dự thảo giấy phép Hệ thống loại bỏ chất ô nhiễm quốc gia với USEPA vào ngày 31 tháng 
1 năm 2019 và các bản sửa đổi tiếp theo cho đơn đăng ký vào cả tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Bên nộp 
đơn cũng đã nộp dự thảo các đơn xin cấp phép được yêu cầu theo Đạo luật không khí sạch cho USEPA 
vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 và nộp đơn xin cấp phép Tiêu đề V đã sửa đổi vào tháng 3 năm 2020. Bên 
nộp đơn đã phối hợp với các cơ quan khác nhau về các yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung và các yêu cầu 
cấp phép khác. Các hoạt động cấp phép này nằm ngoài thẩm quyền của MARAD và USCG và diễn ra 
trên các con đường riêng biệt nhưng·thống nhất để đánh giá NEPA. 

ES2. MÔ TẢ HÀNH ĐỘNG·ĐỀ XUẤT 

Dự án được đề xuất sẽ có cả thành phần trên bờ và ngoài khơi. SPOT DWP được đề xuất sẽ được đặt tại 
vùng biển Liên bang của GoM, trong Khu Galveston lô OCS cho thuê 463 và A-59, cách bờ biển của 
Quận Brazoria, Texas khoảng 27,2 đến 30,8 hải lý, ở độ sâu khoảng 115 feet. Các thành phần trên bờ sẽ 
bao gồm Cảng tập đoàn dầu thô Houston (ECHO) hiện tại, Cảng Oyster Creek mới và các đường ống trên 
bờ từ bến hiện có đến đường nước cao trung bình tại phần tràn vào bờ. Các thành phần ngoài khơi sẽ bao 
gồm SPOT DWP và các cơ sở được kết nối, bao gồm các đường ống dưới biển, đến đường nước cao 
trung bình trên bờ.  

Các thành phần trên bờ của Dự án sẽ bao gồm: 

• Các sửa đổi đối với Cảng ECHO hiện có, nằm ở phía đông nam của Houston, Texas, ngay phía đông 
Pearland, Texas, bao gồm bốn máy bơm dầu thô trục chính chạy bằng động cơ điện, bốn máy bơm 
dầu thô tăng áp chạy bằng động cơ điện và một máy đo lường trượt tới hỗ trợ vận chuyển dầu thô đến 
Cảng Oyster Creek được đề xuất;  

• Một đường ống dài 50,1 dặm, đường kính 36 inch từ Cảng ECHO hiện tại đến Cảng Oyster Creek 
được đề xuất (sau đây được gọi là Đường ống từ ECHO đến Oyster Creek);  

• Một kết nối đường ống từ đường ống Rancho II đường kính 36 inch hiện tại đến Đường ống từ 
ECHO đến Oyster Creek, tại cơ sở Giao lộ Rancho II hiện có; 

• Một Cảng Oyster Creek mới, bao gồm sáu máy bơm dầu thô trục chính chạy bằng động cơ điện với 
công suất đẩy dầu thô đến các đường ống ngoài khơi với tốc độ lên đến 85.000 thùng/giờ (2 triệu 
thùng/ngày), bốn máy bơm dầu thô tăng áp chạy bằng động cơ điện, bảy bể chứa trên mặt đất (mỗi bể 
có sức chứa 685.000 thùng [kho lưu trữ hoạt động 600.000 thùng]) cho tổng dung tích lưu trữ trên bờ 
là khoảng 4,8 triệu thùng (kho lưu trữ hoạt động 4,2 triệu thùng) dầu thô, thiết bị đo lường, hai thiết bị 
đốt hơi cố định và một di động và một hệ thống nước chữa cháy;  
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• Hai đường ống dẫn dầu thô dài 12,2 dặm, đường kính 36 inch được nối từ Cảng Oyster Creek được 
đề xuất tới phần tràn vào bờ nơi các đường ống trên bờ gặp các đường ống ngoài khơi cung cấp cho 
SPOT DWP (sau đây gọi là Đường ống Oyster Creek đến bờ); và 

• Các công trình phụ trợ cho các đường ống trên bờ, bao gồm mười van đường chính (MLV), trong đó 
sáu van dọc theo Đường ống từ ECHO đến Oyster Creek và bốn dọc theo Đường ống Oyster Creek 
đến bờ, bệ phóng pig cho Đường ống từ ECHO đến Oyster Creek và bệ phóng pig và máy thu cho 
Đường ống Oyster Creek đến bờ. 

Các thành phần·ngoài khơi của Dự án sẽ bao gồm: 

• Hai đường ống dẫn dầu thô ngoài khơi có đường kính 46,9 dặm, đường kính 36 inch gắn kết với 
nhau, hai hướng để vận chuyển dầu thô từ Cảng Oyster Creek được đề xuất tới giàn khoan; 

• Một giàn khoan cố định ngoài khơi với tám cọc, bốn boong và ba thiết bị đốt hơi;  

• Hai phao SPM đồng thời neo đậu với hai VLCC hoặc tàu chở dầu thô khác có sức tải từ 120.000 đến 
320.000 trọng tải cho phép bốc dỡ lên đến 365 ngày mỗi năm, bao gồm ống hồi dầu thô và hơi nổi;  

• Bốn·đầu nối đường ống dây đa tạp (PLEM) — hai·đầu nối cho mỗi phao SPM — để có thể tạo kết 
nối bằng các đường ống;  

• Bốn đường ống dẫn dài 0,66 hải lý, đường kính 30 inch (hai ống mỗi PLEM) để cung cấp dầu thô từ 
giàn khoan đến các PLEM;  

• Bốn đường ống hồi hơi dài 0,66 hải lý, đường kính 16 inch (hai ống mỗi PLEM) để kết nối VLCC 
hoặc tàu chở dầu thô khác đến ba thiết bị đốt hơi trên giàn khoan; 

• Ba chỗ neo tàu dịch vụ, nằm ở góc tây nam của Khu Galveston·lô cho thuê 463; và 

• Một khu vực neo đậu trong Khu Galveston lô cho thuê A-59, không có bất kỳ cơ sở hạ tầng nào. 

Mô tả chi tiết về Hành động·đề xuất được nêu trong Phần 2.2, Mô tả chi tiết về hành động·đề xuất. 

ES3. SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

Sự tham gia của cơ quan và cộng·đồng vào quá trình NEPA thúc đẩy trao đổi cởi mở giữa công chúng và 
chính phủ và nâng cao khả năng ra quyết định. Tất cả những cá nhân và tổ chức có tiềm năng quan·tâm về 
quyết định cấp giấy phép của Bộ trưởng đều được khuyến khích tham gia vào quá trình ra quyết định. 

MARAD và USCG đã bắt đầu quá trình góp ý công chúng vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, với việc công 
bố NOI để chuẩn bị một EIS trong Fed. Reg. NOI bao gồm thông tin về cuộc họp công chúng và nhà mở 
cung cấp thông tin; yêu cầu lấy ý kiến công chúng về phạm vi của EIS; và cung cấp thông tin về cách 
cộng đồng có thể gửi ý kiến qua thư, chuyển phát tay, fax hoặc qua các phương tiện điện tử. MARAD và 
USCG đã ấn định ngày 8 tháng 4 năm 2019 là ngày kết thúc nhận tài liệu theo yêu cầu đóng góp ý kiến về 
Dự án được đề xuất. NOI cũng đã thông báo về việc thành lập một sổ công khai, có thể truy cập thông 
qua trang web của Hệ thống quản lý sổ liên bang: http://www.regulation.gov theo số hiệu MARAD–
2019–0011. 
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MARAD và USCG đã gửi Thư của bên quan tâm, một bản sao của NOI được công bố trong Fed. Reg. và 
mô tả về Dự án được đề xuất cho các bên có tiềm năng quan tâm vào ngày 7 tháng 3 năm 2019. Họ cũng 
đã gửi thư cho các đại diện của các cơ quan Liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như các bên có tiềm 
năng quan tâm khác vào ngày 4 tháng 3 năm 2019. Ý kiến công chúng và thư từ cơ quan được gửi như 
một phần của quá trình góp ý đã được xem xét trong quá trình phát triển EIS. Đã nhận bảy ý kiến qua sổ 
công khai trong thời gian góp ý và cũng nhận ý kiến từ một số Liên bang, tiểu bang cũng như cơ quan và 
bộ lạc địa phương, bao gồm Cục thực thi an toàn và môi trường, Cục bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của 
Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ, USEPA, Cục cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ, Ủy ban đường sắt Texas, Ủy ban 
chất lượng môi trường Texas, Bộ giao thông vận tải Texas, Ủy ban lịch sử Texas, Văn phòng tổng cục đất 
đai Texas, Sở công viên và động vật hoang dã Texas (TPWD), Port Freeport, Tổ chức người Mỹ da đỏ 
Texas của các nhiệm vụ thuộc địa Tây Ban Nha, Bộ lạc Choctaw Nation của Oklahoma, Bộ lạc Coushatta 
của Louisiana và Bộ lạc Quapaw Nation. Các ý kiến được giải quyết trong EIS này. 

MARAD và USCG đã ban hành Thông báo sẵn sàng trong Fed. Reg. vào ngày 7 tháng 2 năm 2020 (85 
Fed. Reg. 26 [7 tháng 2 năm 2020], 7381–7383) thông báo về sự sẵn sàng của Dự thảo EIS để xem xét 
công khai (Phụ lục A, Thông báo công chúng). Thông báo sẵn sàng bao gồm thông tin về cuộc họp công 
chúng và nhà mở cung cấp thông tin; yêu cầu lấy ý kiến công chúng về Dự thảo EIS; và cung cấp thông 
tin về cách cộng đồng có thể gửi ý kiến qua thư, chuyển phát tay, fax hoặc qua các phương tiện điện tử. 
Thời gian ý kiến kết thúc vào ngày 23 tháng 3 năm 2020. Sau đó, MARAD và USCG đã đưa ra Thông 
báo gia hạn trong Fed. Reg. (85 Fed. Reg. 85 [1 tháng 5 năm 2020], 25507–25508) vào ngày 1 tháng 5 
năm 2020, thông báo kéo dài thời gian lấy ý kiến cộng·đồng đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 do đại dịch 
COVID-19 hạn chế khả năng cung cấp phản hồi của cộng đồng về Dự thảo EIS. MARAD và USCG đã 
gửi Thư cho bên quan tâm và bản sao Thông báo sẵn sàng cho các bên có tiềm năng quan tâm, bao gồm 
đại diện của các cơ quan Liên bang, tiểu bang và địa phương, đại diện bộ lạc, chủ đất và các bên liên quan 
khác vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Các ý kiến cộng đồng được gửi như một phần của quá trình lấy ý 
kiến cộng đồng, trong cả lần kết thúc ban đầu vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 và kết thúc lần thứ hai vào 
ngày 31 tháng 5 năm 2020, đều được xem xét trong quá trình phát triển Dự thảo bổ sung EIS này và được 
đưa vào Phụ lục C, nếu có liên quan.  

Tổng cộng 3 lời đệ trình từ các cơ quan Liên bang, 2 lời đệ trình từ các cơ quan tiểu bang, 1 lời đệ trình từ 
chính quyền địa phương, 2 lời đệ trình từ Bộ lạc, 25 lời đệ trình từ các tổ chức phi chính phủ, 1 lời đệ 
trình từ doanh nghiệp và 37.325 lời đệ trình từ các cá nhân đã được nhận vào sổ Liên bang theo số hiệu 
MARAD-2019-0011.  

ES4. GIẢI PHÁP THAY THẾ ĐƯỢC XEM XÉT 

NEPA yêu cầu bất kỳ cơ quan Liên bang nào đề xuất một hành động lớn phải xem xét các giải pháp thay 
thế cho Hành động·đề xuất. Để đảm bảo được MARAD và USCG đánh giá chi tiết, giải pháp thay thế 
phải hợp lý và đáp ứng mục đích và nhu cầu của Hành động đề xuất. Hội đồng chất lượng môi trường 
định nghĩa hợp lý là, “thực tế hoặc khả thi từ quan điểm kỹ thuật và kinh tế và theo lẽ thông thường.” Các 
tiêu chí cụ thể được sử dụng để xác định tính hợp lý/khả thi của các giải pháp thay thế và được mô tả 
trong Mục 2.3, Giải pháp thay thế không hành động, đến 2.10, Giải pháp thay thế ngừng hoạt động. Đánh 
giá các giải pháp thay thế giúp mở rộng phạm vi các lựa chọn có thể có để giảm hoặc tránh các tác động 
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liên quan đến hành động do Bên nộp đơn đề xuất. Phân tích NEPA là một trong chín yếu tố mà Bộ trưởng 
phải xem xét khi đưa ra quyết định cuối cùng (33 U.S.C. § 1503c). MARAD và USCG đã đánh giá một 
số giải pháp thay thế liên quan đến các thành phần khác nhau của Dự án SPOT. Những giải pháp thay thế 
không đáp ứng mục đích và nhu cầu của Hành động đề xuất được thảo luận trong Chương 2, Mô tả về 
hành động đề xuất và Giải pháp thay thế, nhưng không được đánh giá thêm trong EIS này. Những giải 
pháp thay thế đáp ứng mục đích và nhu cầu của Hành động đề xuất được trình bày trong Chương 2, Mô tả 
về hành động đề xuất và Giải pháp thay thế và·được đánh giá thêm trong Chương 3, Phân tích môi trường 
của hành động đề xuất. 

Giải pháp thay thế không hành động·ám chỉ việc tiếp tục các điều kiện hiện có mà không thực hiện Hành 
động·đề xuất. Theo Giải pháp thay thế không hành động, cơ sở hạ tầng do Bên nộp đơn đề xuất sẽ không 
được xây dựng hoặc đưa lên mạng và các tác động môi trường có lợi hoặc bất lợi tiềm ẩn được xác định 
trong EIS này sẽ không xảy ra. Hơn nữa, mục đích của Hành động đề xuất nhằm vận chuyển và xuất khẩu 
nguồn cung dầu thô dư thừa và sẵn có trong nước ra thị trường toàn cầu với việc giảm sử dụng hình thức 
vận chuyển từ tàu sang tàu sẽ không được đáp ứng theo Giải pháp thay thế không hành động. Tương tự, 
nếu Bộ trưởng từ chối đơn xin giấy phép DWPA của Bên nộp đơn, có khả năng việc xuất khẩu dầu đã 
diễn ra do nhu cầu toàn cầu quốc tế và sản lượng dư thừa trong nước sẽ tiếp tục sử dụng các cảng ven bờ 
kết hợp với hình thức vận chuyển từ tàu sang tàu ngoài khơi. Do sản lượng dư thừa hiện tại vượt quá khả 
năng của các cảng ven bờ hiện có, việc từ chối cấp phép DWP có thể dẫn đến việc mở rộng hoặc thành 
lập các cảng dầu trên đất liền ở các địa điểm khác dọc theo Bờ vịnh. Các đơn xin giấy phép khác liên 
quan đến đề xuất xuất khẩu dầu thô có thể được đệ trình lên Bộ trưởng hoặc các phương tiện khác có thể 
được sử dụng để xuất khẩu dầu, chẳng hạn như mở rộng hoặc thành lập các cảng dầu trên đất liền đòi hỏi 
phải xây dựng các cơ sở xuất khẩu trên đất liền, bao gồm các bể chứa và cơ sở bơm. Chương 1, Giới 
thiệu, của EIS này bao gồm mô tả về mục đích và nhu cầu của Dự án, cung cấp thông tin bổ sung về đề 
xuất của Bên nộp đơn để chất hàng hóa đầy đủ lên các VLCC hoặc các tàu chở dầu thô khác ở ngoài khơi. 

Hành động đề xuất là một dự án xuất khẩu và do đó, bất kỳ giải pháp thay thế nào được xem xét đều phải 
có khả năng xuất khẩu dầu thô. Hơn nữa, các nguồn dầu thô dư ra từ khả năng sản xuất dư thừa, tại thời 
điểm của EIS này, chủ yếu nằm ở Lưu vực Permian ở phía Tây Texas và Lưu vực Eagle Ford ở Nam 
Texas. Do đó, các giải pháp thay thế hệ thống được đánh giá tập trung vào cơ sở hạ tầng mới, hiện có và 
được đề xuất sẽ có khả năng phân phối và dự trữ dầu thô từ các lưu vực nằm ở vị trí lý tưởng dọc theo Bờ 
vịnh. EIS này đánh giá việc mở rộng các cảng tải dầu thô ngoài khơi hiện có hoặc được đề xuất tại GoM, 
cũng như việc xây dựng mới hoặc mở rộng các cảng dầu thô trên đất liền hiện có tại Bờ vịnh. Ngoài khơi, 
một dự án hiện có và bốn dự án được đề xuất tại GoM đã được xác định để đánh giá là các giải pháp thay 
thế hệ thống mở rộng, bao gồm Cảng dầu ngoài khơi Louisiana, Bluewater Texas Terminal, LLC, Texas 
GulfLink Holdings và Blue Marlin Offshore Port, LLC. Khối lượng xuất khẩu của Hành động đề xuất sẽ 
yêu cầu mở rộng đáng kể bất kỳ dự án nào trong số này để đáp ứng các khả năng của Hành động đề xuất 
được thảo luận trong Mục 2.2, Mô tả chi tiết về hành động đề xuất. Do đó, các dự án này sẽ cần phải đáp 
ứng các yêu cầu về quy định và phát triển đối với khu vực mà chúng đang hoạt động hoặc được đề xuất 
và do đó, sẽ bao gồm việc đánh giá các tác động môi trường, thời hạn cấp phép liên quan và chi phí chống 
ô nhiễm môi trường. Các dự án này sẽ dẫn đến các tác động môi trường tương tự hoặc lớn hơn Hành động 
đề xuất và do đó không được xem xét thêm trong EIS này. Một cảng trên đất liền được đề xuất dọc theo 
GoM đã được xác định để đánh giá có khả năng tiếp nhận các VLCC đầy tải— Cảng biển đảo Harbor của 
Axis. Cảng biển đảo Axis sẽ không thể đáp ứng được công suất và cũng sẽ không có khả năng tiếp nhận 
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các VLCC đầy tải. Ngoài ra, các cảng hiện có dọc theo Bờ vịnh không có khả năng tiếp nhận các VLCC 
đầy tải và sẽ cần thực hiện nạo vét đáng kể. Do đó, việc xây dựng mới hoặc mở rộng các cảng dầu thô 
trên đất liền hiện có như một giải pháp thay thế hệ thống sẽ không đáp ứng được mục đích và nhu cầu của 
Hành động đề xuất và không được xem xét thêm trong EIS này. 

Trên đất liền, năm tuyến đường ống thay thế chính và một tuyến đường ống thay thế phụ đã được xác 
định từ Cảng ECHO hiện có ở Quận Harris đến đường bờ biển của GoM ở Quận Brazoria (Đường ống từ 
ECHO đến Oyster Creek), bao gồm Hành động đề xuất. Năm tuyến đường thay thế chính bao gồm hai 
tuyến từ Cảng ECHO đến khu vực gần Sandy Point phía nam Quốc lộ 6, và ba tuyến từ điểm đó đến 
đường bờ biển. Tuyến đường thay thế phụ được đánh giá dựa trên phần cực nam của Đường ống Oyster 
Creek đến bờ. Các giải pháp thay thế có tính đến các lộ giới theo đường thẳng hiện có mà Hành động đề 
xuất có thể được áp dụng để giảm thiểu các tác động và tất cả đều được xem xét trong Chương 3, Phân 
tích môi trường của hành động đề xuất. 

Dự án SPOT sẽ cần khoảng 100 mẫu Anh cho các cơ sở lưu trữ và bơm để tiếp nhận, vận chuyển, dự trữ 
và cung cấp khối lượng dầu thô. Do tính chất công nghiệp của khu vực xung quanh Cảng ECHO hiện tại 
ở Quận Harris, không có khoảng đất nào từ 100 mẫu Anh trở lên. Vì vậy, việc mở rộng Cảng ECHO 
không khả thi và cần có một cơ sở lưu trữ và bơm mới trên đất liền để hỗ trợ Dự án SPOT. Các địa điểm 
được xác định sẽ cung cấp ít nhất 100 mẫu đất để phát triển, giảm thiểu chiều dài đường ống và không 
gian làm việc, và bao gồm vị trí của bộ phận bơm theo mạch chính trong phạm vi 16 dặm1 tính từ bờ biển, 
đó là khoảng cách tối đa cần thiết để chuyển dầu đến SPOT DWP mà không cần thêm (các) bộ phận bơm 
bổ sung dọc theo Đường ống Oyster Creek đến bờ. Bốn vị trí cảng trên đất liền khác cho Cảng Oyster 
Creek được đề xuất đã được xác định đáp ứng các tiêu chí và tất cả đều được đánh giá thêm trong Chương 
3, Phân tích môi trường của hành động đề xuất. 

Ngoài khơi, MARAD và USCG đã xác định sáu lô cho thuê và ba tuyến đường ống ngoài khơi đáp ứng 
các nguyên tắc định vị của USCG hiện hành (Điều 33 Bộ luật Quy định liên bang § 148.720) cho một 
DWP. MARAD và USCG cũng đã xem xét các nhu cầu khác của Dự án và các trở ngại rõ rệt (ví dụ: đắm 
tàu) và đưa ra tất cả giải pháp thay thế này để đánh giá kỹ hơn trong Chương 3, Phân tích môi trường của 
hành động đề xuất.  

Ba phương án thiết kế DWP ngoài khơi cũng được xem xét trong EIS này liên quan đến bản thân SPOT 
DWP và cảng neo đậu của VLCC hoặc tàu chở dầu thô khác: bệ cố định có chỗ neo đậu, bệ cố định có 
phao SPM và phao SPM không có bệ cố định. Bệ cố định có chỗ neo đậu sẽ cần cơ sở hạ tầng lớn hơn và 
do đó sẽ dẫn đến những tác động lớn hơn so với bệ cố định có phao SPM, đây là Hành động đề xuất. Dựa 
trên những hạn chế về thiết kế, phao SPM không có bệ cố định không được xem xét thêm trong EIS này, 
vì nó sẽ không thể đáp ứng mục đích và nhu cầu của Hành động đề xuất. Hai giải pháp thay thế khác được 
đánh giá kỹ hơn trong Chương 3, Phân tích môi trường của hành động đề xuất. 

Ba lựa chọn thay thế cho hệ thống thu hồi và loại bỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được xem xét trong EIS 
này: thay thế bằng buồng đốt hơi (Hành động đề xuất), hấp phụ và thay thế hấp thụ, và hấp phụ với đốt 
hơi thay thế. Giải pháp thay thế bằng buồng đốt hơi sẽ có tốc độ phá hủy/thu hồi hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi cao nhất, cho phép tính linh hoạt tuyệt đối và đòi hỏi không gian nhỏ nhất trong số các giải pháp thay 
thế được xem xét. Buồng đốt hơi cũng có thể được bọc lại, giảm thiểu tác động thị giác và tiếng ồn từ 

                                                
1 Trừ khi có quy định khác, thuật ngữ “dặm” đề cập đến số dặm theo quy định trong toàn bộ EIS này. 



Dự án cảng nước sâu cảng dầu khí   
Dự thảo bổ sung của tuyên bố tác động môi trường  Tóm lược dự án 

ES-8 

ngọn lửa bùng phát. Sự hấp phụ với phương pháp thay thế hấp thụ sẽ đòi hỏi nhiều không gian hơn so với 
các phương pháp thay thế khác và nguồn sản sinh năng lượng lớn. Sự hấp phụ bằng phương pháp đốt hơi 
cũng sẽ đòi hỏi một không gian lớn và nguồn sản sinh năng lượng lớn. Cả ba đều được đánh giá kỹ hơn 
trong Chương 3, Phân tích môi trường của hành động đề xuất. 

MARAD và USCG cũng đã xác định các phương pháp xây dựng thay thế cho Dự án SPOT để xác định 
liệu các tác động môi trường ngoài khơi có thể được giảm thiểu hoặc giảm nhẹ bằng cách sử dụng các 
phương pháp thay thế hay không. Điều này bao gồm việc xem xét xây dựng đường ống ở bờ biển và các 
phương án thay thế móng/đóng cọc. Hai phương án xây dựng bờ biển đã được xác định vượt qua bờ biển 
và bãi biển tại Surfside ở Quận Brazoria: phương án đào lộ thiên và phương án khoan định hướng ngang 
(HDD), đây là Hành động đề xuất. Phương pháp HDD sẽ tránh các tác động đến việc tiếp cận bãi biển, 
môi trường sống trên bờ và gần bờ, và chất lượng nước gần bờ; phương pháp này cũng sẽ lắp đặt đường 
ống sâu hơn so với phương án đào lộ thiên, do đó sẽ đem lại khả năng bảo vệ đường ống tốt hơn. Vì vậy, 
chỉ có phương pháp HDD được xem xét kỹ hơn trong Chương 3, Phân tích môi trường của hành động đề 
xuất. Các phương pháp đóng cọc được đánh giá bao gồm cọc hút, cọc khoan, cọc phun, móng matit và 
búa rung hoặc tác động thông thường. Dựa trên điều kiện tại địa điểm, cọc hút, cọc khoan, cọc phun và 
móng matit sẽ không khả thi đối với Dự án. Vì vậy, chỉ các phương pháp sử dụng búa rung hoặc tác động 
thông thường mới được đánh giá thêm trong Chương 3, Phân tích môi trường của hành động đề xuất. 

Bốn phương án thay thế cho việc loại bỏ các cơ sở SPOT DWP và các đường ống ngoài khơi đã được 
đánh giá dựa trên yêu cầu của Cục quản lý năng lượng đại dương, bao gồm việc loại bỏ một phần và loại 
bỏ toàn bộ các đường ống dưới biển. Các giải pháp thay thế được xem xét bao gồm loại bỏ tất cả các 
thành phần của Dự án ngoại trừ các đường ống dưới biển sẽ được bỏ tại chỗ; loại bỏ tất cả các thành phần 
của Dự án ngoại trừ phần đường ống dưới biển sẽ nằm trong vùng biển của bang; loại bỏ tất cả các thành 
phần của Dự án ngoại trừ phần đường ống dưới biển sẽ nằm trong vùng biển Liên bang; và loại bỏ tất cả 
các thành phần của Dự án ngoại trừ các đường ống dẫn dưới biển sẽ được bỏ tại vị trí từ đường băng qua 
bờ biển đến bệ. Tất cả bốn giải pháp thay thế được đánh giá kỹ hơn trong Chương 3, Phân tích môi trường 
của hành động đề xuất. 

ES5. CÁC ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ 

Mục này xác định các nguồn lực và cơ quan tiếp nhận chính được đánh giá trong EIS này và tóm tắt các 
điều kiện hiện có cho các nguồn lực đó và các thành phần liên quan.  

ES5.1. TÀI NGUYÊN NƯỚC 
Tài nguyên nước bao gồm các đặc tính vật lý và hóa học của bất kỳ vùng nước hoặc vùng đất ngập nước 
nào bên trong hoặc thuộc vùng lân cận của Dự án SPOT. Tài nguyên nước trên đất liền bao gồm nước 
ngầm, nước bề mặt và đất ngập nước. Tài nguyên nước ngoài khơi bao gồm các vùng nước biển và ven 
biển từ Vùng nước thấp trung bình (tức là mức thấp nhất trong hai đợt triều cường mỗi ngày) đến Vùng 
đặc quyền kinh tế trong GoM. Môi trường ngoài khơi của GoM, bao gồm vùng nước biển và ven biển, 
chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ mặn, oxy hòa tan, độ đục, chất dinh dưỡng, độ pH và các chất gây 
ô nhiễm độc hại. Vùng nước ven biển là vùng nước gần bờ và bị chi phối bởi thủy triều, hoàn lưu gần bờ, 
nước ngọt đổ ra từ sông và lượng mưa cục bộ. Khu vực pha trộn giữa nước ngọt và nước mặn này tạo nên 
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các môi trường sống cửa sông như đầm lầy, rừng ngập mặn và đất ngập nước ven biển dọc theo Bờ vịnh. 
Vùng nước mặn là vùng nước thường nằm về phía biển của vùng nước ven biển, chịu ảnh hưởng phần lớn 
của thủy triều và dòng chảy, có độ mặn tương tự như vùng biển mở và bao gồm môi trường nước sâu của 
GoM. 

ES5.1.1. NƯỚC NGẦM 
Dự án được đề xuất trên đất liền sẽ nằm trong khu vực tầng chứa nước của Bờ vịnh, ở đây cung cấp 
nguồn nước ngầm cho khoảng một phần ba dân số Texas. Tầng chứa nước được sử dụng chủ yếu cho các 
mục đích sử dụng của đô thị, công nghiệp và thủy lợi. Chất lượng nước có thể thay đổi theo độ sâu và vị 
trí trên toàn bộ tầng chứa nước của Bờ vịnh. Nguồn cung cấp chính cho hệ thống tầng chứa nước ở Bờ 
vịnh là lượng mưa và các khu vực cung cấp lớn nhất ở Tây Nam Mississippi và các phần của Louisiana. 
Ở các khu vực ven biển, sự pha trộn của nước biển trong các khu vực cung cấp dẫn đến tăng độ mặn và 
tổng nồng độ chất rắn hòa tan cao hơn. Dự án sẽ không vượt qua khu vực bảo vệ đầu giếng nào. 

ES5.1.2. NƯỚC BỀ MẶT 
Các thành phần của Dự án trên đất liền sẽ đi qua 129 vùng nước (128 nơi giao nhau liên quan đến các 
công trình đường ống và không gian làm việc và 1 chỗ giao nhau liên quan đến đường vào), bao gồm 48 
vùng nước quanh năm, 21 vùng nước gián đoạn, 50 vùng nước phù du và 10 ao hồ. Các thành phần của 
Dự án trên đất liền sẽ đi qua 13 vùng nước thuộc Mục 10 tại Quận Galveston của USACE. Cảng Oyster 
Creek được đề xuất sẽ nằm trong vùng phân lũ 500 năm, các phần của đường ống trên đất liền sẽ đi qua 
cả vùng phân lũ 100 năm và vùng phân lũ 500 năm, và đường bờ biển MLV sẽ nằm trong vùng phân lũ 
100 năm. Các phần còn lại của đường ống trên đất liền và các thay đổi đối với Cảng ECHO hiện tại sẽ 
không nằm trong vùng nguy cơ lũ lụt. 

ES5.1.3. VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC 
Tổng cộng có khoảng 100,5 mẫu đất ngập nước sẽ bị ảnh hưởng bởi Dự án, bao gồm khoảng 39,9 mẫu 
đất ngập nước là đầm lầy, 2,8 mẫu đất ngập nước là đầm lầy cây bụi, 6,7 mẫu đất ngập nước là rừng đầm 
lầy, 45,1 mẫu đất ngập nước vùng cửa sông và 6,0 mẫu đất ngập nước cây bụi cửa sông. 

ES5.1.4. HẢI DƯƠNG HỌC VẬT LÝ 
Dự án được đề xuất sẽ nằm trên thềm lục địa của GoM. Các cuộc khảo sát đo độ sâu của biển được thực 
hiện cho Dự án đã xác định độ dốc khoảng 12 feet/dặm tính từ điểm ra HDD (cách bờ khoảng 5000 feet) 
đến đường cong đầu tiên của tuyến đường ống ngoài khơi. Xa bờ hơn, độ dốc của đáy biển dốc ở tỉ lệ 
khoảng 2 feet/dặm, thoai thoải dần cho đến khi đường ống chạm điểm SPOT DWP. Độ sâu của nước 
trong khu vực khảo sát SPOT DWP được đề xuất nằm trong khoảng từ 110 đến 117 feet, với vị trí cảng 
được đề xuất nằm ở vùng nước sâu 115 feet. Đáy biển tại điểm SPOT DWP được đề xuất gần như không 
có điểm đặc trưng với một số vết rỗ và vết lưới kéo. 

ES5.1.5. CÁC MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ VEN BIỂN 
Các đường ống ngoài khơi và SPOT DWP sẽ được đặt trong vùng nước ven biển của GoM. Sông Brazos 
và Oyster Creek là các thủy vực lớn hơn cung cấp nước ngọt đầu vào cho GoM gần khu vực Dự án. Dòng 
chảy từ nhiều con sông đổ vào GoM đã gây ra tình trạng dư thừa chất, chủ yếu là nitơ và phốt pho, dẫn 
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đến tình trạng thiếu oxy. Một khi nằm ngoài ảnh hưởng của các quá trình tác động của con người ở vùng 
ven biển và dòng chảy nước bề mặt, chất lượng nước trong môi trường biển của OCS đặc biệt được cải 
thiện. Trong vùng trung tâm của GoM, hydrocacbon ngấm vào và lan rộng, đóng góp hydrocacbon vào 
lớp trầm tích bề mặt và cột nước. Phân tích các mẫu chất lượng nước cho thấy nồng độ kim loại và các 
dưỡng chất chủ yếu dưới giới hạn báo cáo, chỉ có duy nhất tổng nồng độ phốt pho được phát hiện trên 
giới hạn báo cáo. 

ES5.2. CÁC MÔI TRƯỜNG SỐNG 
Môi trường sống là môi trường tự nhiên nơi sinh vật sinh sống. Cả vùng trên cạn và vùng dưới nước đều 
có môi trường sống và theo mục đích của EIS này, MARAD và USCG đã xác định các môi trường sống 
khác nhau như thảm thực vật, rạn sò, các khu bảo tồn biển (MPA), và các Điểm quản lý sinh thái vùng 
Vịnh (GEMS). Các môi trường sống trên cạn và dưới nước trong vùng lân cận của Dự án được đề xuất 
cung cấp nguồn thức ăn, nơi trú ngụ và nơi sinh sản cho các sinh vật hoang dã và thủy sinh.  

ES5.2.1. THẢM THỰC VẬT 
Dự án được đề xuất nằm trong vùng sinh thái Đồng bằng duyên hải vùng Vịnh phía Tây. Kiểu quần xã 
thực vật chủ đạo được xác định trong khuôn khổ Dự án là Thảo nguyên ven biển, chiếm hơn một nửa 
tuyến đường ống trên bờ. Khoảng 84% khu vực Cảng Oyster Creek bao gồm Vùng đất trũng Columbia; 
Đồng cỏ và Bờ vịnh và Vùng thảo nguyên ven biển. Không gian làm việc của dự án sẽ giao nhau giữa 
một số quần xã ven biển của TPWD cũng như các Môi trường sống ưu tiên bảo vệ đã xác định. Một loài 
thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được liệt kê trong danh sách của liên bang và tiểu bang, loài hoa nở lúc 
rạng đông trên thảo nguyên Texas (Hymenoxys texana), đã được xác định là có khả năng xuất hiện ở vùng 
lân cận các đường ống trên bờ và Cảng Oyster Creek. Sáu loài cỏ dại độc hại và xâm lấn đã được quan sát 
thấy trong hành lang khảo sát cho đường ống trên bờ. Năm loài cỏ biển được tìm thấy dọc theo bờ biển 
Texas, cùng với các thảm tảo Sargassum trôi nổi ở các vùng nước mở ngoài khơi. Các thảm cỏ biển gần 
nhất nằm ở Vịnh Christmas, cách vị trí SPOT DWP hơn 35 hải lý và cách hố thoát HDD ngoài khơi 
khoảng 4,3 hải lý. Sargassum sống khoảng 1 năm và bắt đầu phát triển ở phía tây GoM vào tháng 3 trước 
khi di chuyển về phía đông đồng thời lan rộng. Loại tảo này thường trồi lên nhất vào những tháng hè ở 
GoM. 

ES5.2.2. RẠN HÀU 
Các rạn hàu xuất hiện ở khu vực triều thấp và gian triều của vùng nước ven biển ở GoM. Rạn hàu được 
coi là Môi trường sống thiết yếu của cá và được bảo vệ bổ sung so với các vùng đất ngập nước khác. Các 
rạn hàu cũng được Văn phòng tổng cục đất đai Texas chỉ định là khu vực tài nguyên thiên nhiên ven biển. 
Bên nộp đơn đã tiến hành khảo sát thực địa để xác định các rạn hàu dọc theo tuyến đường ống trên bờ. 
Khoảng 0,5 mẫu Anh rạn hàu có thể tìm thấy trong không gian làm việc xây dựng của Dự án SPOT. 

ES5.2.3. KHU BẢO TỒN BIỂN 
Các phần của đường ống ngoài khơi và SPOT DWP sẽ được đặt trong ba MPA: Khu vực căng thẳng cá 
rạn, Khu vực hạn chế dây câu dài và thiết bị phao đánh bắt cá rạn và Khu vực không câu tôm của Texas. 
Khu bảo tồn MPA gần nhất với Dự án được đề xuất là Khu bảo tồn biển quốc gia Flower Garden Banks. 
Vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia đã công bố quy định 
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cuối cùng để mở rộng khu bảo tồn và SPOT DWP sẽ cách Stetson Bank khoảng 40 hải lý về phía tây bắc 
— phần gần nhất của khu bảo tồn với Dự án. 

ES5.2.4. CÁC ĐIỂM QUẢN LÝ SINH THÁI VÙNG VỊNH 
Chương trình GEMS là “một sáng kiến của Tổ chức Vịnh Mexico, Chương trình USEPA Vịnh Mexico và 
năm bang thuộc vùng Vịnh Mexico” (TPWD 2014c). Mục đích của chương trình là đẩy mạnh nỗ lực bảo 
tồn ở GoM; do đó, mỗi bang thuộc vùng Vịnh đã chỉ định các khu vực biển quan trọng về mặt sinh thái là 
GEMS. Tại Texas, ba GEMS nằm tương đối gần với SPOT DWP: Khu bảo tồn ven biển Vịnh Christmas, 
Khu phức hợp rạn san hô Freeport Liberty Ship và Khu bảo tồn biển quốc gia Flower Garden Banks. 

ES5.3. ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ NGUỒN THỦY SINH 
Động vật hoang dã và nguồn thủy sinh có khả năng bị ảnh hưởng bởi Dự án bao gồm động vật hoang dã 
trên bờ và các loài chim di cư, các ngư trường nước ngọt, động vật có vú biển, nguồn tài nguyên sinh vật 
đáy và sinh vật phù du. Động vật hoang dã sâu trong đất liền, các loài chim và cá nước ngọt phụ thuộc 
vào các môi trường sống vùng cao, đất ngập nước và suối để kiếm thức ăn, nơi trú ngụ và sinh sản. Các 
loài chim di cư cũng có thể phụ thuộc vào các môi trường sống ven biển và các vùng đất ngập nước khu 
vực cửa sông, trong khi các loài sinh vật biển phụ thuộc vào các môi trường sống ven biển, gần bờ và xa 
bờ của GoM. 

ES5.3.1. ĐỘNG VẬT HOANG DÃ  
Các cơ sở của Dự án sẽ đi qua các môi trường sống có nhiều loài động vật hoang dã khác nhau và sẽ ảnh 
hưởng đến khoảng 1.134 mẫu đất. Sự đa dạng và mật độ động vật hoang dã lớn nhất được tìm thấy trong 
các môi trường sống tự nhiên như đồng cỏ, môi trường sống cây bụi và các khu rừng rộng lớn liền kề. Dự 
án sẽ tránh đi qua các vùng đất do tiểu bang hoặc Liên bang quản lý hoặc các khu vực nhạy cảm khác. 
Tuy nhiên, tại các điểm gần nhất, không gian làm việc cho Đường ống Oyster Creek đến Bờ sẽ cách phía 
tây khoảng 515 feet và cách phía nam của Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Brazoria 420 feet. 
Vùng chim quan trọng gần nhất là Vùng chim quan trọng ở vùng đất trũng Columbia, nằm cách không 
gian làm việc của Đường ống Oyster Creek đến Bờ khoảng 2 dặm về phía tây nam. Tất cả các loài chim 
di cư bản địa bị săn thịt và không bị săn thịt đều được bảo vệ theo Đạo luật hiệp ước chim di cư. Cả hai 
hợp phần Dự án trên bờ và ngoài khơi đều nằm trong Đường bay trung tâm, một trong bốn tuyến đường 
di cư chính của các loài chim ở Bắc Mỹ. 

ES5.3.2. CÁC NGƯ TRƯỜNG NƯỚC NGỌT 
Dự án được đề xuất nằm ở Vùng sinh thái đồng bằng duyên hải vùng Vịnh phía Tây, vùng Đồng bằng 
duyên hải vùng Vịnh Texas và Marshes. Bốn mươi chín họ và 268 loài cá sinh sống ở vùng nước ngọt của 
Texas. Việc xây dựng các đường ống trên bờ được đề xuất sẽ bao gồm 129 đường giao nhau giữa các 
vùng nước. Một số vùng đất ngập nước ngọt được đề xuất đi qua thường xuyên khô hạn và không có khả 
năng nuôi dưỡng cho các quần thể cá nước ngọt lâu dài. 

ES5.3.3. TÀI NGUYÊN SINH VẬT ĐÁY 
Tài nguyên sinh vật đáy ở phía bắc GoM bao gồm trầm tích mềm đáy phẳng (tức là bùn, cát), đáy cứng 
(ví dụ, sỏi, đá) và các rạn nhân tạo. Dự án chủ yếu đi qua bùn và cát trên thềm lục địa. Phía bắc GoM tập 
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hợp đa dạng các loài thuộc hệ động vật lớn địa phương, trong đó giun nhiều tơ là phổ biến nhất và các 
loài giáp xác chân cụt và nhuyễn thể hai mảnh vỏ cũng có mặt với số lượng lớn. Hệ động vật lớn địa 
phương được tìm thấy với mật độ cao nhất trong môi trường gần bờ/ven bờ trong khi rìa thềm ngoài có 
mật độ thấp nhất. 

ES5.3.4. SINH VẬT PHÙ DU 
Phần lớn các loài cá trong GoM đều trải qua giai đoạn ấu trùng cá biển. Thời gian ở giai đoạn trứng và ấu 
trùng trong khoảng từ 10 đến 100 ngày, tùy thuộc vào loài. Trứng và ấu trùng cá có rất nhiều ở phía bắc 
GoM và mùa cao điểm tập trung trứng và ấu trùng cá ở bãi cạn là vào mùa xuân và mùa hè. Mật độ ấu 
trùng thấp nhất vào mùa đông. Bên nộp đơn chỉ ra rằng dữ liệu thực thu thập từ năm 1982 đến năm 2016 
cho 82 trạm thuộc Chương trình giám sát và đánh giá khu vực Đông Nam trong lô được thành lập cho 
thấy mật độ ấu trùng cá tổng thể là 0,22 trên một mét khối, trong khi mật độ trứng cá trung bình là 2,97 
trên một mét khối. Tổng cộng có 156 nhóm phân loại có mặt trong các mẫu ấu trùng được thu thập từ 82 
trạm. Gobiidae (cá bống) là đơn vị phân loại ấu trùng phong phú nhất. 

ES5.3.5. ĐỘNG VẬT CÓ VÚ BIỂN (KHÔNG NGUY CẤP) 
Mười chín loài động vật biển có vú không nguy cấp có khả năng xuất hiện trong khu vực của GoM nơi 
Dự án SPOT đã được đề xuất. Môi trường sống ở biển và một số loài trong số này có thể đã bị ảnh hưởng 
bởi sự cố tràn dầu Deepwater Horizon do thời gian và khối lượng dầu thải vào GoM. Các khu vực bị ảnh 
hưởng nhiều nhất trong sự cố đó là môi trường sống ven biển và cửa sông trong các vịnh của GoM. Các 
hệ sinh thái này cung cấp nơi trú ngụ và nguồn thức ăn, đặc biệt cho các loài sống gần bờ như cá heo mũi 
chai. 

ES5.4. CÁC NGƯ TRƯỜNG CỬA SÔNG VÀ BIỂN 
GoM có tính đa dạng sinh học tương đối cao, một phần là do sự đa dạng của môi trường sống từ đầm lầy 
ven biển đến vùng biển khơi. Phía bắc GoM có một trong những ngư trường có năng suất cao nhất trên 
thế giới, với khoảng 25% sản lượng khai thác cá cập cảng thương mại và 40% sản lượng đánh bắt tiêu 
khiển của Hoa Kỳ. Ngư trường năng suất cao này có 1.443 loài cá có vây đại diện cho 223 họ. Hội đồng 
quản lý thủy sản Vịnh Mexico và Cơ quan thủy sản biển quốc gia quản lý các nguồn lợi thủy sản trong 
vùng biển Liên bang của GoM (cách bờ biển Texas từ 9 đến 200 dặm). Khu vực Dự án được đề xuất nằm 
trong các khu vực đánh bắt thương mại của GoM. 

ES5.5. CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA VÀ NGUY CẤP 
MARAD và USCG đã phát triển Đánh giá sinh học cho Dự án để sử dụng cho sự phối hợp liên ngành 
theo yêu cầu của NEPA và tham vấn theo yêu cầu của Đạo luật về các loài nguy cấp (xem Phụ lục E1, 
Đánh giá sinh học và Đánh giá môi trường sống cần thiết của cá). Dựa trên việc xem xét thông tin có sẵn 
công khai, thư từ của cơ quan và khảo sát thực địa, 28 loài bị đe dọa hoặc nguy cấp được Liên bang liệt 
kê, 1 loài có nguy cơ được liệt kê trong danh sách của ESA và 1 vùng môi trường sống quan trọng được 
chỉ định có thể ở trong khu vực Dự án và/hoặc trên các tuyến đường vận chuyển của VLCC hoặc tàu chở 
dầu thô khác. MARAD và USCG kết luận rằng Dự án sẽ không ảnh hưởng đến tám trong số các loài bị đe 
dọa hoặc nguy cấp được Liên bang liệt kê hoặc môi trường sống quan trọng và Dự án sẽ không có khả 
năng ảnh hưởng xấu đến 20 loài còn lại trong danh sách của Liên bang, và sẽ không gây nguy hiểm cho 
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sự tồn tại lâu dài của một loài có nguy cơ bị đe dọa hoặc nguy cấp. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, Cơ 
quan cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ đã đồng tình về những phát hiện ảnh hưởng đối với 10 loài; tuy 
nhiên, tình trạng đưa vào danh sách của loài Gà nước đen phương đông đã thay đổi từ có nguy cơ thành bị 
đe dọa sau khi đệ trình Đánh giá sinh học vào tháng 1 năm 2020 và việc tham vấn đang diễn ra đối với 
loài này (xem Phụ lục E2). Dựa trên thông tin thu được từ cơ sở dữ liệu Texas về các loài quý hiếm, bị đe 
dọa và nguy cấp của TPWD, 34 loài bị đe dọa hoặc nguy cấp được liệt kê trong danh sách cấp tiểu bang ở 
các quận Brazoria và Harris có khả năng xuất hiện trong khu vực Dự án và do TPWD quản lý. Trong số 
này, 19 loài thuộc danh sách cấp tiểu bang cũng được Liên bang liệt kê là bị đe dọa hoặc nguy cấp và 
được thảo luận chi tiết trong Đánh giá sinh học (Phụ lục E1). Thêm bốn loài được liệt kê trong danh sách 
cấp tiểu bang có các môi trường sống không bị ảnh hưởng bởi Dự án được đề xuất. 

ES5.6. TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT 
Việc phân tích tài nguyên đất và địa chất bao gồm các đặc điểm của đất, trầm tích và đá móng; các hiểm 
họa địa chất như các sự kiện địa chấn và bão lớn; tài nguyên khoáng sản; và các vật liệu cổ sinh vật như 
hóa thạch của thực vật, động vật và các sinh vật khác. 

ES5.6.1. ĐỊA CHẤT KHU VỰC VÀ ĐỊA PHƯƠNG 
Khu vực Dự án trên bờ sẽ nằm trong khu vực Đồng bằng duyên hải vùng Vịnh phía Tây, với địa hình 
thoai thoải bao gồm các đặc điểm như rãnh tròn, chỗ trũng nông và các biểu hiện bề mặt của phần đứt gãy 
và hoạt động dòng chảy trước đây. Khu vực Dự án trên bờ sẽ nằm trong khu vực có các mỏ muối được 
ghi nhận. Khu vực ngoài khơi của Dự án sẽ nằm trong lưu vực GoM, có độ dốc thoải về phía nam hoặc 
đông nam và có đất sét pha cát, sét bột, cát bột và trầm tích cát. 

ES5.6.2. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH 
Các thành phần của Dự án trên bờ sẽ đi qua 23 loại đất chính (xem Phụ lục T, Bản đồ thổ nhưỡng). Điều 
này bao gồm 10 loại đất đáp ứng các định nghĩa về đất nông nghiệp chính và đất trồng trọt có tầm quan 
trọng trên toàn tiểu bang, hoặc sẽ đáp ứng các định nghĩa này nếu thoát nước, chiếm hơn 77% diện tích bị 
xáo trộn. Dự án cũng sẽ đi qua 13 loại đất đủ tiêu chuẩn là đất hydric (thoát nước kém, thường bão hòa 
nước), trong đó có 2 loại có thể là đất canh tác chính nếu được thoát nước hợp lý. Dựa trên điều tra địa kỹ 
thuật, trầm tích nông mà các thành phần của Dự án ngoài khơi đi qua bao gồm trầm tích cát gần đường bờ 
biển cấp thành đất sét bùn và đất sét xa bờ. 

ES5.6.3. HIỂM HỌA ĐỊA CHẤT 
Hiểm họa địa chất là những điều kiện tự nhiên xảy ra hoặc bị tác động có thể gây ra thiệt hại cho đất đai 
và công trình hoặc gây thương tích cho con người. Các hiểm họa địa chất tiềm ẩn trong khu vực Dự án 
trên bờ bao gồm hoạt động địa chấn liên quan đến động đất, chuyển động dọc theo các đường đứt gãy 
hiện tại, lún mặt đất do sụt lún, lũ lụt và nước dâng do bão, và xói mòn bờ biển. Các hiểm họa địa chất 
ngoài khơi tiềm ẩn bao gồm địa chấn liên quan đến động đất và sụt lún đáy biển. 

ES5.6.4. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ CỔ SINH VẬT 
Tài nguyên khoáng sản bao gồm quặng và các mỏ đang hoạt động, vật liệu công nghiệp (ví dụ, cát và sỏi) 
và nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt. Một hố cát, một mỏ vòm muối và 25 giếng dầu khí đang 
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hoạt động nằm cách khu vực Dự án trên bờ 0,25 dặm. Tài nguyên cổ sinh vật bao gồm tàn tích hóa thạch 
được bảo tồn và các dấu vết gián tiếp hoặc dấu ấn của thực vật và động vật. Trong khu vực Dự án, trầm 
tích từ bốn kỷ nguyên địa chất có niên đại cách đây 65 triệu năm có thể chứa nhiều loại tài nguyên cổ sinh 
vật. Không có hóa thạch động vật có xương sống quan trọng tiềm năng nào hiện diện trong khu vực Dự 
án được đề xuất. 

ES5.6.5. THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ NGOÀI KHƠI 
Bên nộp đơn đã tiến hành một cuộc thăm dò địa vật lý ngoài khơi dọc theo tuyến đường ống dưới biển 
được đề xuất, tại bệ đề xuất và các vị trí phao SPM, và tại khu vực neo đậu được đề xuất. Cuộc thăm dò 
địa vật lý đã ghi nhận sự xuất hiện của các vết rỗ kèm theo các sẹo lưới kéo và vết lõm dọc theo tuyến 
đường ống ngoài khơi được đề xuất và tại vị trí SPOT DWP, và các tổ hợp kênh nửa đào nửa đắp trong 
khu vực neo đậu.  

ES5.7. TÀI NGUYÊN VĂN HÓA 
Môi trường bị ảnh hưởng đối với tài nguyên văn hóa là khu vực có khả năng ảnh hưởng (APE) theo định 
nghĩa của Đạo luật bảo tồn di tích lịch sử quốc gia, và bao gồm đáy biển có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ 
hoạt động gây xáo trộn nào dưới đáy trong quá trình xây dựng, vận hành hoặc ngừng hoạt động (APE trực 
tiếp ngoài khơi); các khu vực trên cạn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hoạt động gây xáo trộn nào trên mặt đất 
trong quá trình xây dựng, vận hành hoặc ngừng hoạt động (APE trực tiếp trên bờ); và vùng nhìn thấy từ 
các thành phần Dự án trên bờ, trên mặt đất (APE gián tiếp trên bờ). 

ES5.8. SỬ DỤNG ĐẤT, GIẢI TRÍ, TÀI NGUYÊN TRỰC QUAN VÀ SỬ DỤNG ĐẠI DƯƠNG 
EIS này đã đánh giá việc sử dụng đất, tài nguyên giải trí (bao gồm tài nguyên giải trí trên bờ, câu cá và 
chèo thuyền giải trí, rạn nhân tạo và lặn biển với bình dưỡng khí, tàu du lịch), tài nguyên trực quan trên 
bờ và ngoài khơi, và sử dụng đại dương (bao gồm hoạt động dầu khí ngoài khơi, tài nguyên khoáng sản 
phi năng lượng và các mục đích sử dụng quân sự) bị ảnh hưởng bởi Dự án. 

ES5.8.1. SỬ DỤNG ĐẤT 
Việc sử dụng đất trong khuôn viên Dự án trên bờ chủ yếu bao gồm các khu vực nông nghiệp (cỏ 
khô/đồng cỏ và cây trồng canh tác) và các khu vực phát triển gắn với mục đích sử dụng dân cư, thương 
mại và công nghiệp, cũng như một số khu vực nông thôn, chưa phát triển. 

ES5.8.2. GIẢI TRÍ 
Các nguồn tài nguyên giải trí trong khu vực bao gồm các công viên trên bờ, bãi biển và các khu vui chơi 
giải trí, các hoạt động giải trí ngoài khơi như chèo thuyền và câu cá giải trí, lặn với bình dưỡng khí và du 
ngoạn biển. Cảng ECHO hiện tại nằm liền kề với Sân Golf thành phố Pasadena, trong khi các tuyến 
đường ống trên bờ được đề xuất sẽ nằm liền kề trực tiếp với ba công viên đã thành lập và sẽ băng qua một 
bãi biển công cộng. Câu cá giải trí diễn ra ở cả đường thủy nội địa và ở GoM gần khu vực Dự án, và là 
một hoạt động kinh tế quan trọng ở Texas. Các hoạt động câu cá và chèo thuyền giải trí ngoài khơi diễn ra 
trong vùng lân cận của các đường ống ngoài khơi được đề xuất và SPOT DWP. Lặn biển có bình dưỡng 
khí là một hoạt động phổ biến tại các rạn nhân tạo ngoài khơi Texas. Các rạn nhân tạo gần nhất với Dự án 
sẽ là một rạn san hô khối đã chuyển đổi cách SPOT DWP 10,6 dặm về phía đông-đông bắc. 
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ES5.8.3. TÀI NGUYÊN TRỰC QUAN 
Trên bờ, đặc tính trực quan cơ bản bao gồm một số khu vực ngoại ô và phát triển công nghiệp cường độ 
cao gần Cảng ECHO hiện tại và các phần phía bắc của Đường ống Oyster Creek đến Bờ; tuy nhiên, hầu 
hết các tuyến đường ống trên bờ đều đi qua các khu dân cư ngoại ô, khu nông nghiệp và khu nông thôn có 
cường độ thấp hơn trên các đồng bằng ven biển bằng phẳng, xen kẽ với các khu vực có nhiều cây cối rậm 
rạp hơn gần các vùng nước và thỉnh thoảng có cơ sở hạ tầng dầu khí như các điểm MLV. Đặc tính trực 
quan tại địa điểm cập bến cho đường ống ngoài khơi là một môi trường bên bờ biển phát triển, với các 
khu nhà ở và tài sản cho thuê, nằm trong tầm nhìn của GoM. Phát triển công nghiệp phổ biến ở khu vực 
này của Texas, và cơ sở hạ tầng dầu khí và cơ sở hạ tầng năng lượng khác có thể nhìn thấy hoặc ở gần 
trong vùng nhìn thấy hiện tại cho tất cả các thành phần Dự án đề xuất. Ngoài khơi, đặc tính trực quan cơ 
bản của khu vực Dự án là đường bờ biển và đại dương mở. Cơ sở hạ tầng bao gồm dàn khoan dầu khí, 
thiết bị khoan và thiết bị hỗ trợ hàng hải (như phao dẫn đường) nằm rải rác ở ngoài khơi, và cơ sở hạ tầng 
dầu khí ngoài khơi là cảnh tượng phổ biến trong phong cảnh khu vực. 

ES5.8.4. SỬ DỤNG ĐẠI DƯƠNG 
Sử dụng đại dương bao gồm hoạt động dầu khí ngoài khơi, hoạt động khoáng sản biển phi năng lượng, 
vận tải biển và cảng thương mại, và sử dụng quân sự. Khoảng 17% tổng sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ 
đến từ GoM, với phần lớn nhất khai thác ở các phần trung tâm và phía tây của GoM. Do đó, hoạt động 
dầu khí ngoài khơi diễn ra phổ biến trong khu vực GoM, mặc dù không có lô cho thuê nào đang hoạt 
động với sản lượng hiện có nằm trong vùng lân cận của SPOT DWP. Không xác định tài nguyên trầm 
tích đáng kể nào trong khu vực Dự án và các khu vực cho thuê khai thác khoáng sản biển đang hoạt động 
gần nhất nằm ngoài khơi Louisiana. Các mục đích sử dụng quân sự trong GoM bao gồm tàu quân sự và 
máy bay quá cảnh giữa các căn cứ trên bờ và khu vực ngoài khơi, hoạt động tàu sân bay, nghiên cứu và 
thử nghiệm phóng tên lửa, pháo không đối không, hoạt động phao định vị bằng sóng âm và đào tạo phi 
công. 

ES5.9. VẬN CHUYỂN 
Các nguồn lực vận chuyển trên bờ được đánh giá trong EIS bao gồm mạng lưới đường bộ được phát triển 
tốt liên kết khu vực Freeport và các thị trấn nhỏ khác với khu vực Houston lớn hơn. Tài nguyên vận tải xa 
bờ bao gồm vận chuyển thương mại, đánh bắt cá, tàu chở khách và giải trí, và hoạt động dầu khí ngoài 
khơi. EIS cũng đánh giá sơ lược lưu lượng hàng không. 

ES5.9.1. MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ GIAO THÔNG 
Phần trung tâm phía nam của Quận Brazoria có đặc điểm là sự kết hợp của giao thông liên kết với các 
hoạt động dân cư, công nghiệp, xây dựng, vận chuyển và giải trí/du lịch. Một số khu liên hợp hóa dầu và 
công nghiệp tại địa phương có dòng xe cộ ra vào rất lớn hằng ngày trong giai đoạn thay ca làm việc và 
các dự án xây dựng. Cảng Freeport có sự gia tăng lớn về lưu lượng giao thông đường bộ khi tàu được xếp 
dỡ và hàng hóa được vận chuyển ra khỏi khu vực. Các mô hình giao thông giải trí và du lịch thay đổi theo 
mùa, với hầu hết các hoạt động diễn ra vào cuối tuần và trong các sự kiện đặc biệt, nhất là trong những 
tháng mùa hè. Phần phía nam của khu vực đô thị Houston có lượng giao thông vào giờ cao điểm buổi 
sáng và buổi tối dày đặc, với lưu lượng giao thông dày đặc nhất vào buổi sáng hướng về phía bắc (hướng 
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đi vào trung tâm Houston) và lưu lượng giao thông dày đặc nhất vào buổi tối hướng về phía nam (ra 
ngoài). 

ES5.9.2. GIAO THÔNG HÀNG HẢI VÀ TÀU THUYỀN 
Các tàu chở hàng, tàu container, sà lan và tàu chở dầu thô hoặc các loại hàng hóa dạng chất lỏng khác tạo 
nên phần lớn lưu lượng tàu di chuyển nhiều trong GoM. Các tàu đánh bắt cá thương mại, cũng như các 
tàu giải trí và chở khách, cũng đóng góp đáng kể vào giao thông đường biển. Hoạt động tàu thuyền tập 
trung nhất diễn ra trong các luồng an toàn vận chuyển do Liên bang chỉ định. Các khối cho thuê của Dự 
án không có khu vực an toàn hoặc an ninh hiện hành và không nằm trong các khu vực lõng hàng, luồng 
an toàn hàng hải hoặc vùng neo đậu được chỉ định. 

ES5.9.3. GIAO THÔNG HÀNG KHÔNG 
Dự án sẽ không gồm việc di chuyển bằng máy bay cánh cố định; do đó, đánh giá EIS về không lưu tập 
trung chủ yếu vào việc chuyên chở bằng trực thăng. Trong khu vực Dự án, máy bay trực thăng cung cấp 
dịch vụ vận chuyển giữa bờ biển GoM và các dàn khoan dầu ngoài khơi cho thủy thủ đoàn, tiếp tế và các 
trường hợp khẩn cấp. Nhiều bãi đáp trực thăng hiện có ở Quận Brazoria và lân cận ở Quận Galveston, bao 
gồm những bãi đáp ở sân bay, bệnh viện và các doanh nghiệp tư nhân. 

ES5.10. CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 
Chất lượng không khí được xác định bằng phép đo các chất ô nhiễm trong không khí bên ngoài. Ô nhiễm 
không khí đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các nguồn cố định, nguồn di động và các nguồn xuất 
hiện tự nhiên. USEPA phân loại và quy định sáu tiêu chí về chất gây ô nhiễm không khí, bao gồm ozon, 
cacbon monoxit, nitơ đioxit, lưu huỳnh đioxit, chất dạng hạt và chì. Các khí nhà kính như cacbon đioxit, 
metan và oxit nitơ cũng được quy định là những chất gây ô nhiễm không khí. Ngoài ra, các cơ quan tiểu 
bang có các tiêu chuẩn cụ thể của tiểu bang quy định nhiều loại chất gây ô nhiễm không khí có thể gây 
hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường.  

ES5.10.1. KHÍ HẬU VÙNG 
Khu vực Dự án trên bờ có khí hậu ấm, ẩm với mùa hè nóng. Toàn bộ GoM và các khu vực ven biển liên 
quan là nơi mà các cơn bão nhiệt đới và bão cuồng phong có nhiều khả năng xảy ra từ cuối tháng 5 đến 
đầu tháng 11. Dọc theo bờ biển, mưa lớn và nước dâng do sức gió của bão có thể gây ra lũ lụt cục bộ hoặc 
trên diện rộng. 

ES5.10.2. CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRÊN BỜ 
Khu vực Houston-Galveston-Brazoria (HGB), nơi sẽ đặt các thành phần trên bờ của Dự án, được định rõ 
là chưa đạt chuẩn ở mức độ nghiêm trọng đối với Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia 
về ozon trong 8 giờ năm 2008 (NAAQS) và chưa đạt chuẩn ở mức độ cận biên đối với NAAQS về ozon 
trong 8 giờ năm 2015. Cận biên là mức thấp nhất của mức độ chưa đạt chuẩn về ozon và nghiêm trọng là 
mức độ trung bình, dưới mức khắc nghiệt và cực độ. Khu vực HGB được định rõ là đạt chuẩn hoặc không 
thể phân loại cho NAAQS đối với các chất ô nhiễm theo tiêu chí khác. Cả NAAQS 2008 và NAAQS 
2015 hiện đang có hiệu lực đối với khu vực HGB, vì NAAQS 2008 vẫn chưa được USEPA thu hồi. 
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ES5.10.3. CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ NGOÀI KHƠI 
USEPA và Ủy ban chất lượng môi trường Texas đã không ấn định trạng thái đạt được chất lượng không 
khí (nghĩa là đạt hoặc không đạt) cho các vị trí nằm ngoài ranh giới lãnh thổ của tiểu bang hướng ra biển, 
kéo dài 9 hải lý từ đường bờ biển. Do đó, tình trạng đạt chuẩn NAAQS của vị trí trên bờ liền kề gần nhất 
cần được xem xét cho các vị trí ngoài khơi. Quận Brazoria, địa điểm trên bờ gần nhất với SPOT DWP 
được đề xuất, đã được định rõ là chưa đạt chuẩn ở mức độ nghiêm trọng đối với NAAQS về ozon trong 8 
giờ năm 2008 và chưa đạt chuẩn ở mức độ cận biên đối với NAAQS về ozon trong 8 giờ năm 2015. Cận 
biên là mức thấp nhất của mức độ chưa đạt chuẩn về ozon và nghiêm trọng là mức độ trung bình, dưới 
mức khắc nghiệt và cực độ. Quận Brazoria được định rõ là đạt chuẩn hoặc không thể phân loại cho 
NAAQS khác.  

ES5.11. TIẾNG ỒN 
Thuật ngữ "tiếng ồn" và "âm thanh" thường được sử dụng thay thế cho nhau. Âm thanh là năng lượng 
được tạo ra bởi các rung động, tạo ra sóng âm thanh và là một phần bình thường và đáng mong muốn của 
cuộc sống. Tiếng ồn là một loại âm thanh được coi là không mong muốn, và trong một số trường hợp, 
tiếng ồn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hạnh phúc của các cá nhân, cả con người và động vật. Do 
đó, tiếng ồn được định nghĩa là năng lượng âm thanh nghe được có ảnh hưởng xấu hoặc có thể gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe tâm sinh lý của con người.  

Đơn vị đo âm thanh tiêu chuẩn là decibel (dB). Thang đo dB là thước đo được sử dụng để định lượng 
công suất âm thanh hoặc áp suất âm thanh. Mức công suất âm thanh thể hiện âm năng của âm thanh và 
độc lập với môi trường mà âm thanh truyền đi. Bởi vì âm thanh gồm các biến động của áp suất, đơn vị đo 
âm thanh được tham chiếu đến đơn vị đo áp suất, Pascal (Pa). DB được định nghĩa là tỷ số giữa mức áp 
suất âm thanh đo được bằng microPascal (μPa) và áp suất tham chiếu. Trong không khí, mức tham chiếu 
âm thanh là dB re 20 μPa, liên quan đến biên độ độ lớn của sóng âm có áp suất 20 μPa. Trong nước, mức 
tham chiếu là dB re 1 μPa.  

Đối với các hoạt động trên bờ, EIS đánh giá tiếng ồn hiện có trong không khí và liên quan đến Dự án. Đối 
với các hoạt động ngoài khơi, EIS đánh giá tiếng ồn trên không và dưới nước. 

ES5.12. KINH TẾ XÃ HỘI 
Các nguồn lực kinh tế xã hội bao gồm dân số và nhân khẩu học, nhà ở, việc làm và thu nhập, dịch vụ 
công cộng, du lịch và giải trí trên đất liền và trên biển, thủy sản thương mại, thương mại biển và vận tải 
biển, và tài nguyên khoáng sản ngoài khơi. Khu vực nghiên cứu kinh tế xã hội bao gồm các quận Brazoria 
và Harris, Texas, nơi có các đường ống trên bờ được đề xuất của Dự án, cảng mới được đề xuất và cảng 
hiện tại, và sẽ chịu các tác động kinh tế trực tiếp và gián tiếp của Dự án. EIS đánh giá các thành phố và thị 
trấn có thể chứa hoặc liền kề với các cơ sở của Dự án, cũng như các thành phố Freeport và Hồ Jackson, 
tiếp giáp với Cảng Freeport, căn cứ trên bờ được đề xuất của Bên nộp đơn cho các hoạt động của Dự án. 

ES5.12.1. DÂN SỐ VÀ NHÂN KHẨU HỌC 
Quận Harris có dân số lớn nhất trong số các quận của Texas, và có Houston, thành phố đông dân nhất ở 
Texas. Các thành phố tự trị lớn nhất ở Quận Brazoria là Pearland, tiếp giáp với ranh giới phía nam của 
Houston và Hồ Jackson gần Bờ vịnh. Các thành phố tự trị trong các quận Harris và Brazoria tăng trưởng 
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với tốc độ khác nhau từ năm 2010 đến năm 2017. Các đề án trong khu vực dự báo rằng các quận Harris 
và Brazoria sẽ phát triển đến năm 2040, với Quận Harris có thêm hơn 72.000 cư dân mới mỗi năm và 
Quận Brazoria có thêm gần 9.000 cư dân mới mỗi năm. 

ES5.12.2. NHÀ Ở 
EIS đánh giá các nguồn tài nguyên nhà ở trong bán kính khoảng 35 dặm từ các cơ sở Dự án được đề xuất. 
Tỷ lệ chỗ còn trống ở các quận Harris và Brazoria tương đương với tỷ lệ trên toàn tiểu bang. Trong năm 
2017, có hơn 13.000 đơn vị nhà còn trống ở Quận Brazoria và hơn 47.000 đơn vị nhà còn trống ở Quận 
Harris (không bao gồm Thành phố Houston). Trong năm 2016, có 49 khách sạn hoặc nhà nghỉ ở Quận 
Brazoria, cũng như khoảng 745 ở Quận Harris, phần lớn trong số đó nằm ở chính Thành phố Houston. 

ES5.12.3. VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP 
Dữ liệu việc làm được đánh giá trong EIS bao gồm số lượng việc làm theo ngành, mức thất nghiệp và 
doanh thu từ thuế. Các lĩnh vực sản xuất và xây dựng là những ngành tuyển dụng nổi bật trong khu vực 
Dự án, đồng thời cung cấp 29% việc làm ở các quận Harris và Brazoria. Cụm công nghiệp dầu khí (sản 
xuất các sản phẩm dầu mỏ, sản xuất hóa chất, vận chuyển đường ống, khai thác dầu/khí, các hoạt động hỗ 
trợ khai thác mỏ và xây dựng công trình dân dụng/nặng) đã cung cấp 13% việc làm và ít nhất một nửa 
tổng sản lượng kinh tế của khu vực của cả phía nam và phía bắc Quận Brazoria. Các lĩnh vực chính khác 
của nền kinh tế Quận Brazoria bao gồm chính phủ, chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội, và thương mại 
bán lẻ. Mức thất nghiệp ở Quận Harris cao hơn so với toàn tiểu bang. Quận Brazoria có mức thất nghiệp 
thấp hơn và thu nhập trung bình cao hơn Quận Harris hoặc tiểu bang. Các nguồn thu chính của Texas bao 
gồm thuế doanh thu; thuế đối với một số sản phẩm và dịch vụ như nhiên liệu động cơ, xe sử dụng động 
cơ, tiện ích, khách sạn, bảo hiểm, và nhượng quyền thương mại; giấy phép và lệ phí; và các khoản đóng 
góp của Liên bang. Các nguồn thu lớn nhất cho các quận và thành phố của Texas là thuế bất động sản và 
thuế bán hàng.  

ES5.12.4. DỊCH VỤ CÔNG 
Các dịch vụ công được đánh giá trong EIS bao gồm bệnh viện; các nhà cung cấp dịch vụ cảnh sát, cứu 
hỏa và y tế khẩn cấp (EMS); và các trường học. Quận Brazoria có bốn bệnh viện đa khoa với tổng số 291 
giường bệnh. Quận Harris có 50 bệnh viện đa khoa với tổng số 12.288 giường bệnh, 82% trong số đó là ở 
Houston. Quận Brazoria có 37 sở cứu hỏa và Quận Harris có 64 sở cứu hỏa, hầu hết gồm nhiều hơn một 
trạm cứu hỏa. Mười hai nhà cung cấp EMS được cấp phép phục vụ các thành phố và các cộng đồng ở 
Quận Brazoria, ngoài bảy công ty xe cứu thương tư nhân cũng là nhà cung cấp EMS được tiểu bang cấp 
phép. Cảnh sát bảo vệ trong khu vực nghiên cứu kinh tế xã hội bao gồm sở cảnh sát thành phố và sở cảnh 
sát trưởng quận. Văn phòng Cảnh sát trưởng tuần tra các khu vực chưa hợp nhất, cũng như hỗ trợ dự 
phòng trên khắp các quận. Hầu hết các cộng đồng trong khu vực nghiên cứu của EIS có tỉ lệ nhân viên 
cảnh sát gần bằng hoặc cao hơn mức bình quân đầu người trên toàn quốc. Dự án sẽ đi qua bốn trong số 
tám học khu độc lập của Quận Brazoria, tất cả đều có khả năng sẵn sàng cho việc bổ sung học sinh. 

ES5.12.5. GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH 
Giải trí và du lịch là những động lực kinh tế nhỏ (so với các ngành công nghiệp khác) ở Quận Brazoria và 
phía Nam Quận Harris, tạo ra việc làm và bao gồm nhiều hoạt động trên bờ và ngoài khơi. Các hoạt động 
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du lịch và giải trí trên bờ phổ biến ở Quận Brazoria bao gồm săn bắn, câu cá, chèo thuyền, quan sát động 
vật hoang dã, và ngắm chim. Các hoạt động giải trí ngoài khơi trong vùng lân cận của các đường ống 
ngoài khơi được đề xuất và SPOT DWP bao gồm chèo thuyền và câu cá, lặn với bình dưỡng khí tại các 
rạn san hô nhân tạo, và các hoạt động tàu du lịch. Mặc dù hoạt động giải trí ngoài khơi không phải là hoạt 
động kinh tế chính ở Quận Brazoria và phía Nam Quận Harris, nhưng câu cá giải trí là một hoạt động 
kinh tế quan trọng ở Texas, tạo ra 1,2 triệu chuyến đi câu cá giải trí trong GoM vào năm 2016, cùng với 
các khoản chi hỗ trợ ước tính 16.000 việc làm và tạo ra 2 tỷ đô la doanh thu. 

ES5.12.6. THỦY SẢN THƯƠNG MẠI 
Năm 2016, GoM chiếm 18% khối lượng và 16% giá trị của các hoạt động cập cản đánh bắt thủy sản 
thương mại của Hoa Kỳ. Texas trung bình đóng góp khoảng 6% doanh thu cập cảng và 26% doanh thu 
của GoM. Các cảng trong Khu phức hợp Vịnh Galveston xếp thứ ba trong số các cảng của Texas về 
lượng cập cảng và xếp thứ hai về giá trị. Các tàu đánh cá chiếm 70% lưu lượng hàng hải trong lô cho thuê 
nơi sẽ đặt SPOT DWP được đề xuất. 

ES5.12.7. THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI VÀ VẬN CHUYỂN 
Các cảng Bờ vịnh Texas đã xử lý hơn 496 triệu tấn hàng hóa nước ngoài và nội địa vào năm 2016, hơn 
20% tổng dung tích các cảng của Hoa Kỳ. Cảng Houston đứng thứ hai trong số các cảng của Hoa Kỳ về 
dung tích hằng năm, trong khi đó Cảng Freeport đứng thứ 34. Trong khu vực nghiên cứu, Cảng Freeport 
và Cảng Houston là các đầu mối cho các lĩnh vực vận tải và kho bãi của nền kinh tế quận. Cảng Freeport 
là cảng duy nhất trên Bờ vịnh Hoa Kỳ hiện nay có thể tiếp nhận các tàu chở container “hậu Panamax” lớn 
hiện tại đang bắt đầu cập các cảng GoM do việc mở rộng Kênh đào Panama vào năm 2016. Kênh Tàu 
Houston là tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất ở Hoa Kỳ, và cũng là nơi tọa lạc của tổ hợp hóa dầu lớn nhất 
cả nước. 

ES5.12.8. CÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN NGOÀI KHƠI 
Khai thác khoáng sản, bao gồm khai thác cát và sỏi ngoài khơi và đặc biệt các ngành công nghiệp dầu khí, 
là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế của vùng nghiên cứu. Một số công ty dầu khí và hóa dầu 
lớn (bao gồm Dow Chemical, Phillips 66, và Freeport LNG, trong số những công ty khác) có mặt ở phía 
nam Hạt Brazoria. Các công ty này dựa vào vị trí ven biển và khả năng tiếp cận cảng của họ để vận 
chuyển các hàng hoá hoặc vật tư, nhưng không nhất thiết phải tập trung vào việc thăm dò hoặc khai thác 
ngoài khơi trong vùng. Dầu và khí đốt là những ngành công nghiệp trọng điểm của nền kinh tế vùng nói 
chung. Ngành công nghiệp dầu khí dọc theo Bờ vịnh bắt nguồn từ nguồn dầu sẵn có trong GoM. Các 
công việc trong ngành năng lượng chiếm khoảng 20% lương của vùng và 30% GDP vùng, cùng với 57% 
tổng lượng hàng hóa được xử lý bởi các cảng trong vùng. 

ES5.13. CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG 
Sắc lệnh 12898, Các Hành động của Liên bang nhằm Giải quyết Công bằng Môi trường ở Nhóm Dân số 
Thiểu số và Nhóm Dân số có Thu nhập Thấp, yêu cầu rằng “mỗi tổ chức Liên bang phải thực hiện việc 
đạt được sự công bằng môi trường là một phần trong nhiệm vụ của mình bằng cách xác định và giải 
quyết, nếu thích hợp, các ảnh hưởng sức khỏe con người ở mức cao và tiêu cực tương xứng hoặc các tác 
động đến môi trường của các chương trình, chính sách và hoạt động của chúng đối với các nhóm dân số 
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thiểu số và nhóm dân số có thu nhập thấp.” Dân số thiểu số và gốc Tây Ban Nha chiếm phần lớn dân số ở 
Texas (57,1%), tương tự như ở các hạt Brazoria và Harris (lần lượt là 50,9% và 69,4%). Nhóm dân số có 
thu nhập thấp chiếm 16% dân số của tiểu bang. Trong số 80 nhóm khối Điều tra dân số Hoa Kỳ trong 
vòng 1 dặm xung quanh các cơ sở Dự án được đề xuất, 61 nhóm có các cộng đồng công bằng môi trường 
tiềm năng, dựa trên các đặc điểm dân số thiểu số và/hoặc có thu nhập thấp. 

ES6. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 

ES6.1. CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO RA TÁC ĐỘNG 
Việc xây dựng và vận hành dự án sẽ bao gồm nhiều hoạt động có khả năng gây tác động đến một hoặc 
nhiều tài nguyên được mô tả trong Mục ES5, Điều kiện hiện tại. EIS xác định các hoạt động gây nên tác 
động tiềm ẩn đối với từng tài nguyên. Ví dụ về các hoạt động này bao gồm (nhưng không giới hạn): 

• Sự xáo trộn mặt đất và đáy đại dương; 
• Sử dụng bề mặt hoặc nước ngầm; 
• Việc nén và gây xói mòn đất; 
• Phát quang đất trên bờ, di chuyển đất, đào rãnh, và lắp đặt và chôn lấp đường ống; 
• Sự lắp đặt đường ống ngoài khơi thông qua xe trượt phản lực; 
• Sự di chuyển và neo đậu của các tàu xây dựng, các VLCC và các tàu chở dầu thô khác; 
• Đóng cọc ngoài khơi và lắp đặt thành phần Dự án; 
• Độ lắng và độ đục trong các khối nước; 
• Việc lắp đặt các bề mặt không thấm nước;  
• Ánh sáng và tiếng ồn liên quan đến việc vận hành Dự án; và 
• Sự cố tràn các vật liệu nguy hiểm. 

ES6.2. TÓM TẮT CÁC TÁC ĐỘNG TỪ VIỆC XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH 
Các tác động tiềm ẩn đến các tài nguyên môi trường có thể trực tiếp hoặc gián tiếp, có lợi hoặc bất lợi, dài 
hạn hoặc ngắn hạn; và không đáng kể, nhỏ, trung bình hoặc lớn. Mục 3.2.1, Mô tả tác động, định nghĩa 
các thuật ngữ này. 

Khi đánh giá các tác động xã hội và môi trường tiềm ẩn từ việc xây dựng, vận hành và ngừng hoạt động 
của Dự án đề xuất, MARAD và USCG đã xem xét các biện pháp giảm thiểu do các cơ quan hợp tác hoặc 
các chuyên gia trong lĩnh vực và các chủ trương quản lý tốt nhất (BMP) do Bên nộp đơn đề xuất để tuân 
thủ các yêu cầu của Liên bang, tiểu bang và địa phương về giấy phép và ủy quyền và để giảm các ảnh 
hưởng bất lợi tiềm ẩn nếu Dự án đề xuất được cấp giấy phép. Bên cạnh đó, các khuyến nghị từ các cơ 
quan khác nhau, bao gồm MARAD và USCG, được đưa vào nhằm phân tích tác động đối với từng tài 
nguyên. Một danh sách đầy đủ các biện pháp giảm thiểu, BMP và các khuyến nghị của cơ quan được bao 
gồm trong Phụ lục N, Danh sách các chủ trương quản lý tốt nhất của Bên nộp đơn và các biện pháp giảm 
thiểu do cơ quan đề xuất. 

Bảng ES-1 tóm tắt các tác động của việc xây dựng và vận hành Dự án cùng với việc thực hiện các biện 
pháp giảm thiểu và BMP. Các tác động của việc ngừng hoạt động được thảo luận sau Bảng ES-1. Bảng 
ES-1 xem xét việc sử dụng BMP do Bên nộp đơn đề xuất và các biện pháp giảm thiểu do cơ quan đề xuất 
mà Bên nộp đơn đã đồng ý. Bảng ES-1 không tóm tắt các tác động từ các sự kiện ngoài kế hoạch hoặc bất 
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ngờ, ví dụ như sự cố tràn dầu trong quá trình vận hành mà chỉ tập trung vào các tác động trực tiếp và gián 
tiếp được dự đoán từ Dự án đề xuất. Các tác động do sự cố tràn dầu sẽ từ nhỏ đến lớn, tùy thuộc vào khối 
lượng, vị trí và khoảng thời gian xảy ra sự cố, và sẽ được thảo luận thêm trong suốt Chương 3. 
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Bảng ES-1: Tóm tắt các tác động từ các hoạt động dự án SPOT được đề xuất 

Tài nguyên Khu vực 
dự án 

Giai 
đoạn a 

Trực tiếp 
hoặc gián 
tiếp b 

Có lợi hoặc 
bất lợi c 

Thời gian 
d Mức độ e, f Ghi chú 

Tài nguyên nước        

Nước ngầm Trên bờ XD, 
VH TT, GT BL NH, DH KDK đến N  

  XD TT BL NH, DH N đến TB Tác động nhỏ đến trung bình đến nguồn nước 
ngầm bị ô nhiễm chéo 

Nước bề mặt Trên bờ XD, 
VH TT BL NH N  

  XD TT BL NH TB Tác động trung bình đến các rãnh cắt ngang vùng 
nước lộ thiên 

Đất ngập nước Trên bờ XD, 
VH TT BL NH, DH N đến TB  

Hải dương học vật lý Ngoài 
khơi XD TT BL NH KDK  

  VH TT Không xác 
định DH N Không xác định được có lợi/bất lợi 

Bờ biển và biển  Ngoài 
khơi XD TT BL NH N  

Các môi trường  VH TT BL NH, DH KDK đến N  
Các môi trường sống        

Thảm thực vật Trên bờ XD, 
VH TT BL NH N Thân thảo, cây bụi 

  XD, 
VH TT BL DH TB Có rừng 

 Ngoài 
khơi 

XD, 
VH Không Không Không Không  

Các rạn hàu Ngoài 
khơi 

XD, 
VH Không Không Không Không  

Các khu bảo tồn biển Ngoài 
khơi 

XD, 
VH Không Không Không Không  

Các địa điểm quản lý sinh thái 
vịnh 

Ngoài 
khơi 

XD, 
VH Không Không Không Không  

Động vật hoang dã và các tài 
nguyên thủy sản        
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Tài nguyên Khu vực 
dự án 

Giai 
đoạn a 

Trực tiếp 
hoặc gián 
tiếp b 

Có lợi hoặc 
bất lợi c 

Thời gian 
d Mức độ e, f Ghi chú 

Động vật hoang dã Trên bờ XD, 
VH TT, GT BL NH, DH KDK đến N Các đường ống trên bờ 

  XD, 
VH TT, GT BL DH N đến TB Cơ sở vật chất bến tàu 

 Ngoài 
khơi 

XD, 
VH TT BL NH, DH KDK đến TB  

Các ngư trường nước ngọt Trên bờ XD TT BL NH N  
        

  VH Không Không Không Không  

Các tài nguyên sinh vật đáy Ngoài 
khơi XD TT, GT BL NH, DH N  

  VH TT BL DH N  

Sinh vật phù du Ngoài 
khơi XD TT BL NH KDK đến N  

  VH TT BL NH, DH N  

Động vật biển có vú  Ngoài 
khơi XD TT, GT BL NH KDK đến N Công trình chung, rác thải biển, tiếng ồn từ xe 

trượt phản lực/giao thông tàu thuyền 
(Không nguy cấp)  XD TT BL DH N đến TB Tiếng ồn từ việc xử lý neo 

  XD TT, GT BL NH, DH N đến L Ánh sáng nhân tạo, tiếng ồn từ việc đóng cọc, va 
chạm tàu 

 

 

VH TT, GT BL NH, DH KDK đến N Tiếng ồn từ VLCC hoặc các chuyến quá tàu cảnh 
chở dầu thô khác và các chuyến trực thăng; sự 
vướng víu; tác động từ các cuộc va chạm tàu có 
thể gây chết người; ánh sáng nhân tạo 

Các ngư trường cửa sông và biển Ngoài 
khơi 

XD TT, GT BL NH KDK  Chuyển đổi môi trường sống, chất lượng nước, rác 
thải biển, các cuộc va chạm tàu thuyền (các cuộc 
va chạm tàu thuyền có thể khiến các cá thể động 
vật chết) 

  XD TT BL NH N đến TB Xe trượt phản lực, thử nghiệm thủy tĩnh, tiếng ồn, 
ánh sáng 

  VH TT BL, CL NH, DH KDK Chuyển đổi môi trường sống, ngư trường nuôi tôm 
thương mại, rác thải biển 

  VH TT, GT BL NH, DH N đến TB 
Hút và xả nước (bao gồm cả nước dằn); tiếng ồn; 
ánh sáng; các cuộc va chạm tàu thuyền có thể 
khiến các cá thể động vật chết. 
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Tài nguyên Khu vực 
dự án 

Giai 
đoạn a 

Trực tiếp 
hoặc gián 
tiếp b 

Có lợi hoặc 
bất lợi c 

Thời gian 
d Mức độ e, f Ghi chú 

Bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt 
chủng         

Giống loài        

Được liệt kê cấp liên bang Trên bờ XD, 
VH TT, GT BL NH, DH N Chim, rùa biển làm tổ 

 Ngoài 
khơi 

XD, 
VH TT BL DH N Tiếng ồn tàu thuyền, rác thải biển ở động vật biển 

có vú, rùa biển, cá 
  XD TT BL NH, DH N đến L Đóng cọc đối với động vật biển có vú, rùa biển, cá 

  XD, 
VH TT BL DH N đến L Các cuộc va chạm tàu thuyền với động vật biển có 

vú và rùa biển 

  XD, 
VH Không Không Không Không San hô 

Được liệt kê cấp tiểu bang  XD, 
VH TT, GT BL NH, DH N  

Địa chất và các tài nguyên đất        

Địa chất vùng và địa phương Trên bờ XD, 
VH TT BL NH KDK đến N  

 Ngoài 
khơi XD TT BL NH N đến TB  

  VH TT BL DH KDK  

Đặc tính đất và trầm tích Trên bờ XD, 
VH TT BL DH N đến TB Sự nén, xói mòn, hoạt động HDD 

 (Đất) XD, 
VH TT BL NH KDK Các địa điểm bị ô nhiễm chéo 

 Ngoài 
khơi XD TT BL NH TB  

 (Trầm 
tích) VH TT BL DH KDK  

Các hiểm hoạ địa chất Trên bờ XD TT BL DH N 

Chỉ nén. Dự án sẽ không tác động đến các mối 
hiểm hoạ địa chất khác; tuy nhiên, địa chấn, sụt 
lún, xói mòn bờ biển, lũ lụt và triều cường có thể 
tác động đến các thành phần Dự án trên bờ và 
ngoài khơi.  

Các tài nguyên khoáng sản và 
cổ sinh vật Tất cả XD, 

VH TT, GT BL DH KDK  
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Tài nguyên Khu vực 
dự án 

Giai 
đoạn a 

Trực tiếp 
hoặc gián 
tiếp b 

Có lợi hoặc 
bất lợi c 

Thời gian 
d Mức độ e, f Ghi chú 

Khảo sát địa vật lý ngoài khơi 
(các đặc điểm đáy biển) 

Ngoài 
khơi XD TT BL NH N đến TB  

  VH Không Không Không Không  
Các tài nguyên văn hóa        

APE trực tiếp và gián tiếp trên 
bờ Trên bờ XD, 

VH TT, GT BL DH KDK đến N  

APE trực tiếp ngoài khơi Ngoài 
khơi 

XD, 
VH Không Không Không Không 

Bên nộp đơn sẽ tránh tất cả các sonar quét sườn và 
các mục tiêu MAG đã được xác định bằng cách 
phát triển các bộ đệm tránh giai đoạn xây dựng, 
vận hành và ngừng hoạt động xung quanh mỗi 
mục tiêu/điểm bất thường phù hợp với các khuyến 
nghị của BOEM; do đó, Dự án sẽ không tác động 
đến các nguồn tài nguyên văn hóa ngoài khơi đã 
biết. 

Sử dụng đất, giải trí, các tài 
nguyên trực quan và sử dụng đại 
dương 

       

Sử dụng đất Trên bờ XD TT BL NH N  Sự xây dựng Cảng Oyster Creek 
  XD TT BL NH TB Sự xây dựng đường ống trên bờ 
  VH TT BL DH N Sự vận hành Cảng Oyster Creek 
  VH TT BL DH N Sự vận hành các đường ống trên bờ 
Giải trí Trên bờ XD TT, GT BL NH N  

  VH GT BL DH KDK  

 Ngoài 
khơi XD TT, GT BL NH KDK  

  VH TT, GT BL NH, DH KDK  
Các tài nguyên trực quan Trên bờ XD TT BL NH KDK đến TB  

  VH TT BL DH KDK đến TB  

 Ngoài 
khơi XD TT BL NH KDK  

  VH TT BL DH KDK  
Sử dụng đại dương Ngoài 

khơi 
XD TT, GT BL NH KDK  

  VH TT BL DH KDK đến N  
Vận chuyển        
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Tài nguyên Khu vực 
dự án 

Giai 
đoạn a 

Trực tiếp 
hoặc gián 
tiếp b 

Có lợi hoặc 
bất lợi c 

Thời gian 
d Mức độ e, f Ghi chú 

Mạng lưới đường bộ và giao 
thông 

Trên bờ XD TT BL NH KDK Công trình chung, sự vận chuyển những người lao 
động ngoài khơi 

  XD TT BL NH N đến TB Cảng Oyster Creek, Cảng ECHO 
  VH TT BL DH KDK  

Giao thông hàng hải và  Ngoài 
khơi XD TT BL NH KDK  Tổng thể hoạt động tàu trong quá trình xây dựng 

dự án 
Tàu thuyền  XD TT BL NH TB Xây dựng đường ống đi ngang các luồng an toàn 

  VH TT BL DH N Lưu lượng giao thông hàng hải trong các luồng an 
toàn 

  VH TT BL DH KDK Lưu lượng VLCC và tàu chở và cung cấp dầu thô 
khác 

  VH TT CL DH TB Sự loại bỏ giao thông sà lan 

Giao thông hàng không Tất cả XD Không Không Không Không Không có hoạt động hàng không nào đối với việc 
xây dựng Dự án 

  VH TT BL DH KDK  
Chất lượng không khí        

Chất lượng không khí trên bờ Trên bờ XD TT, GT BL NH N  
  VH TT, GT BL DH N  

Chất lượng không khí ngoài 
khơi 

Ngoài 
khơi XD TT, GT BL NH N  

  VH TT, GT BL DH N  
Khí nhà kính Tất cả XD TT BL NH KDK  
  VH TT BL DH N  

Tiếng ồn        
Tiếng ồn trên bờ Trên bờ XD TT BL NH N  

  VH TT BL DH N  

Tiếng ồn ngoài khơi Ngoài 
khơi XD TT BL NH KDK Tiếng ồn truyền qua không khí 

  XD TT BL NH, DH N đến L Tiếng ồn dưới nước từ các hoạt động xây dựng 
  VH TT BL DH N Tiếng ồn truyền qua không khí 
  VH TT BL NH, DH N Tiếng ồn dưới nước do giao thông tàu thuyền 

Kinh tế xã hội        
Dân số và nhân khẩu học Tất cả XD TT Không có NH KDK  

  VH TT Không có DH KDK  
Nhà ở Tất cả XD TT CL NH N Phản ánh công suất chỗ ở tăng lên 

  VH TT CL DH KDK Phản ánh tỷ lệ đất ở còn trống giảm 
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Tài nguyên Khu vực 
dự án 

Giai 
đoạn a 

Trực tiếp 
hoặc gián 
tiếp b 

Có lợi hoặc 
bất lợi c 

Thời gian 
d Mức độ e, f Ghi chú 

Việc làm và thu nhập Tất cả XD TT, GT CL NH N 

Phản ánh số việc làm và chi tiêu tăng; tác động có 
thể ở mức trung bình nếu Bên nộp đơn phối hợp 
với chính quyền/tổ chức địa phương về mục tiêu 
tuyển dụng 

  VH TT, GT CL DH N Phản ánh số việc làm và doanh thu thuế tăng 
Các dịch vụ công cộng Tất cả XD GT BL NH N  

  VH TT, GT BL DH KDK  
Giải trí và du lịch Trên bờ XD TT BL NH KDK đến N Nhỏ đối với việc lắp đặt HDD ở bờ biển 

  VH TT BL NH KDK  

 Ngoài 
khơi XD TT, GT BL NH N  

  VH GT BL DH KDK đến N  
Các ngư trường thương mại Tất cả XD TT BL NH TB  

  XD GT BL DH N  
  VH TT, GT BL DH N  

Thương mại và  Tất cả XD TT CL NH N Phản ánh hoạt động kinh tế tại Cảng Freeport 

Vận chuyển đường biển  XD TT BL NH N Tàu thuyền tránh các công trình xây dựng ngang 
qua các luồng 

  VH TT CL DH N Các hợp đồng đối với các tàu hỗ trợ 

  VH GT CL DH TB đến L Tái sử dụng các cảng sà lan cho các mục đích 
khác/bổ sung 

Các tài nguyên khoáng sản 
ngoài khơi Tất cả XD GT BL NH KDK  

  VH GT CL DH N Phản ánh hoạt động kinh tế liên quan đến khai 
thác khoáng sản hoặc thăm dò dầu khí 

Công bằng môi trường Tất cả XD, 
VH NAg NAg  NAg NAg Không tương xứng, các tác động bất lợi đến  

   NAg NAg  NAg NAg các cộng đồng công bằng môi trường h 
BOEM = Cục quản lý năng lượng đại dương; HDD = khoan định hướng ngang; MAG = từ kế; VLCC = tàu chở dầu thô rất lớn 

a XD = Xây dựng; VH = Vận hành 
b TT = Trực tiếp; GT = Gián tiếp 
c BL = Bất lợi; CL = Có lợi 
d NH = Ngắn hạn; DH = Dài hạn 
e KDK = Không đáng kể; N = Nhỏ; TB = Trung bình; L = Lớn 
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f Tại nạn tràn vật liệu nguy hiểm có thể có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, bất lợi, ngắn hạn hoặc dài hạn và từ nhỏ đến lớn đối với các nguồn tài nguyên này, tùy thuộc vào vị trí, 
quy mô và thời gian diễn ra sự cố tràn. Các tác động do tại nạn tràn vật liệu nguy hiểm và bảo trì có kế hoạch hoặc không có kế hoạch không được trình bày trong bảng này nhưng 
được mô tả chi tiết cho từng tài nguyên trong Chương 3. 
g NA = không áp dụng (nếu các tác động đối với các cộng đồng công bằng môi trường không tương xứng thì không áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá này). 
h Nếu không có tác động nào được mô tả trong Mục 3.15 thì Công bằng môi trường sẽ là tác động lớn hoặc lâu dài. 



Dự án cảng nước sâu cảng dầu khí   
Dự thảo bổ sung của tuyên bố tác động môi trường  Tóm lược dự án 

ES-29 

ES6.3. TÓM TẮT CÁC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC NGỪNG HOẠT ĐỘNG 
Bên nộp đơn phải tuân thủ các quy định về môi trường áp dụng tại thời điểm ngừng hoạt động để giảm 
thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội và phải thực thi các kế hoạch ứng phó sự cố tràn của 
mình trong trường hợp xảy ra sự cố tràn trong quá trình ngừng hoạt động. Hình thức và mức độ nghiêm 
trọng của các tác động gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên hoặc xã hội sẽ cần được đánh giá lại tại 
thời điểm ngừng hoạt động để giải thích cho những thay đổi giữa thời điểm công bố EIS và thời điểm Dự 
án ngừng hoạt động.  

So với các tác động vận hành được tóm tắt trong Bảng ES-1 (và trong suốt Chương 3, Phân tích môi 
trường của hành động đề xuất), việc ngừng hoạt động Dự án nhìn chung sẽ có các tác động có lợi do việc 
loại bỏ các thành phần của Dự án và khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng, phù hợp với các yêu cầu quy 
định cũng như các kế hoạch và cam kết của Dự án. Xem Mục 3.16, Việc ngừng hoạt động, của EIS có 
một thảo luận chi tiết về các tác động của việc ngừng hoạt động đối với các tài nguyên cụ thể. 

ES7. SỰ AN TOÀN 

Dự án được đề xuất sẽ tăng lưu lượng tàu trong luồng an toàn Cảng Freeport và luồng an toàn Lối vào 
Galveston, và gần Khu vực neo đậu của Cảng Freeport, theo định nghĩa trong Điều 33 Bộ luật quy định 
liên bang § 166.200 (d); tuy nhiên, vị trí của SPOT DWP được đề xuất, khoảng 27,2 đến 30,8 hải lý ngoài 
khơi của Quận Brazoria, Texas, sẽ giảm bớt lưu lượng tàu ra khỏi nhiều luồng an toàn và các khu vực 
điều hướng tắc nghẽn hơn gần và về phía Galveston và Houston. Đồng thời, Dự án được đề xuất sẽ giảm 
nhu cầu các chuyến tàu chở dầu đến và đi từ Galveston và Houston để chuyển giao giữa tàu và tàu. Do đó, 
vị trí ngoài khơi của SPOT DWP được đề xuất sẽ mang lại một lợi ích an toàn là giảm khả năng và hậu 
quả của các vụ đụng hoặc va chạm liên quan đến các VLCC và các tàu chở dầu khác.  

Mặc dù các mối quan tâm về an toàn có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, bất lợi hoặc có lợi, dài hạn, 
nhỏ đến các quá trình quyết định của các đề xuất tiềm năng trong tương lai trong khu vực nguy hiểm, 
nhưng sẽ không tác động trực tiếp, bất lợi, ngắn hạn hay dài hạn đến các hoạt động bên ngoài khu vực an 
toàn, khu vực cần tránh (ATBA; xem Mục 2.2.8.5, các Khu vực neo đậu, các Khu vực an toàn và Khu 
vực hạn chế tiếp cận đối với Cảng nước sâu SPOT), hoặc các tàu liên quan đến Dự án được đề xuất. Khu 
vực an toàn sẽ loại trừ các tàu không thuộc Dự án và công chúng nói chung ra khỏi các vùng nguy hiểm 
nhất xung quanh SPOT DWP được đề xuất. Để củng cố hơn nữa an toàn điều hướng, Bên nộp đơn phải 
yêu cầu ATBA (yêu cầu mà USCG sẽ chuyển cho Tổ chức hàng hải quốc tế, nếu thích hợp, thay mặt Bộ 
ngoại giao Hoa Kỳ). Các kích thước, vị trí và thiết kế của các vùng an toàn và ATBA được đề xuất chưa 
được USCG đánh giá đầy đủ. Việc thảo luận thêm và xác định các biện pháp an toàn điều hướng được đề 
xuất của Dự án sẽ được tiến hành trước khi cấp phép và sẽ yêu cầu một sự sửa đổi theo quy định ngoài 
thông báo chính thức cho Tổ chức hàng hải quốc tế. 

EIS này không đóng vai trò sàng lọc an toàn cuối cùng của USCG đối với Dự án được đề xuất hoặc 
phương án thay thế của Dự án. Nếu được cấp giấy phép, Bên nộp đơn sẽ phải nộp Sổ tay hướng dẫn vận 
hành cảng cuối cùng để USCG xem xét và phê duyệt. Sổ tay hướng dẫn này sẽ bao gồm các kế hoạch và 
thủ tục chi tiết để giải quyết các vấn đề vận hành hằng ngày và các trường hợp khẩn cấp tại địa điểm Dự 
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án được đề xuất. Đánh giá của USCG sẽ đảm bảo rằng các kế hoạch bảo an thích hợp được đưa vào sổ tay 
vận hành để giảm thiểu rủi ro cho nhân viên Dự án được đề xuất và công chúng nói chung. 

DOT bắt buộc phải thực hiện các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu để chống lại các rủi ro do các công trình 
đường ống gây nên theo 49 U.S.C. § 601. PHMSA quản lý chương trình quy định quốc gia để đảm bảo sự 
an toàn khi vận chuyển khí tự nhiên và các vật liệu nguy hiểm khác bằng đường ống. PHMSA phát triển 
các quy định về an toàn và các phương pháp tiếp cận khác để quản lý rủi ro nhằm đảm bảo sự an toàn 
trong thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, vận hành, bảo trì và ứng phó khẩn cấp của các công trình đường 
ống. Nhiều quy định được viết dưới dạng các tiêu chuẩn thực hiện quy định mức độ an toàn cần đạt được 
và cho phép người vận hành đường ống sử dụng các công nghệ khác nhau để đạt được sự an toàn. Sứ 
mệnh an toàn của PHMSA là đảm bảo việc bảo vệ con người và môi trường khỏi nguy cơ xảy ra sự cố 
đường ống. Công việc này được chia sẻ với các đối tác cơ quan tiểu bang và những đối tác khác ở cấp 
Liên bang, tiểu bang và địa phương. 

ES8. CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY 

Các tác động tích lũy là kết quả chung của các tác động gia tăng của một hành động mà khi thêm các tác 
động của các hành động khác trong quá khứ, hiện tại và tương lai có thể dự đoán trước một cách hợp lý, 
sẽ ảnh hưởng đến cùng một tài nguyên, bất kể cơ quan hoặc người nào thực hiện các hành động đó. Các 
tác động tích lũy có thể là kết quả của các hành động nhỏ khi thực hiện riêng lẻ nhưng lớn khi thực hiện 
chung diễn ra trong một khoảng thời gian. EIS xác định 41 dự án tích lũy như vậy, bao gồm: 

• 11 dự án công nghiệp lớn trên bờ; 
• 2 dự án cơ sở hạ tầng trên bờ lớn; 
• 1 dự án kho bãi và phân phối trên bờ; 
• 1 dự án tiện ích; 
• 6 hoạt động liên bang, tiểu bang và thành phố; 
• 2 dự án giao thông; 
• 5 dự án phát triển khu thương mại và dân cư; 
• 3 dự án đường ống; 
• 5 dự án công nghiệp ngoài khơi lớn; và  
• 5 dự án giao thông đường thủy. 

Tác động tiềm ẩn của Dự án đề xuất, khi kết hợp với các tác động từ các dự án khác được xem xét, sẽ 
không góp phần lớn vào các tác động tích lũy đối với các tài nguyên trong các khu vực tác động tích lũy 
(xem Chương 5, Các tác động tích lũy). Do đó, với việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu, BMP và các 
khuyến nghị của cơ quan được mô tả trong suốt EIS (được bao gồm trong Phụ lục N, Danh sách các chủ 
trương quản lý tốt nhất của Bên nộp đơn và các biện pháp giảm thiểu do cơ quan đề xuất), các tác động 
của Dự án được đề xuất khi kết hợp với các dự án khác sẽ không dẫn đến các tác động tích lũy lớn. 
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